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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 METŲ STRATEGINIS 
VEIKLOS PLANAS  

1. Bendra informacija 
Strateginis plėtros ir veiklos planavimas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių pasiruošti 

pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius savivaldybės veiklos žingsnius. 

Švenčionių rajono savivaldybės strateginis 2023-2025 metų veiklos planas – detalus institucijos 

veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į esamą situaciją, suformuluota savivaldybės 

misija, nustatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos vykdomos programos, numatomos 

lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti. Strateginių plėtros ir veiklos planų poveikis savivaldybės 

plėtrai labai svarbus. Turėdama savivaldybės plėtros viziją, savivaldybės administracija gali sėkmingai ir 

kryptingai planuoti savo veiklą, turi daugiau galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir iš 

anksto pradėti rengti reikalingą dokumentaciją. 

Švenčionių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas yra rengiamas vadovaujantis Strateginio 

planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 

292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 

įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“. Strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su 

Savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginiu veiklos planavimu. Strateginiame veiklos plane 

numatyti ne tik tikslai, uždaviniai, tačiau numatytos priemonės bei suplanuotas finansavimas iš skirtingų 

šaltinių. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti 

finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti 

veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.  

Švenčionių rajono strateginį veiklos planą 2023-2025 metams sudaro 6-ios programos. 

Kiekvienoje programoje iškelti veiklos tikslai, šiems tikslams pasiekti uždaviniai, suformuluotos 

priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai. Vadovaujantis metodika patvirtintame veiklos 

plane numatytos priemonės, projektai, rodikliai gali būti tikslinamos ir keičiamos pagal poreikį 

atsižvelgiant į biudžeto pokyčius metų eigoje. 

Švenčionių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis 

Švenčionių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-78 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 metų 

strateginio plėtros plano patvirtinimo“.  

2. Vizija ir misija 
Vizija 

 
Švenčionių rajono savivaldybė – pažangus, žalias, lengvai pasiekiamas, socialiai atsakingas, 

gyventojams artimas, o atvykstantiems svetingas kraštas. Čia norisi gyventi. 
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Misija 

 

 

 

3. Švenčionių rajono savivaldybės programos 
  

Švenčionių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2021-2027 metams vizijos 

įgyvendinimui buvo nustatyti 4 prioritetai: 

 

Savivaldybė, siekdama įgyvendinti Strateginiame plėtros plane numatytus tikslus, uždavinius ir 

priemones, parengė trumpalaikį 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, kuriame nurodyti svarbiausi 

Švenčionių rajono savivaldybėje planuojami darbai, projektai, veiklos, rodikliai.  

Strateginį veiklos planą sudaro 6 programos už kurias Švenčionių rajono savivaldybės direktorės 

įsakymu yra numatyti atsakingi programos koordinatoriai: 

01 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa 

02 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa 

03 Kultūros, švietimo ir sporto programa 

04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programa  

05 Žaliojo kurso programa  

06 Savivaldybės valdymo programa 

Programas sudaro aprašomoji dalis, priemonių planas ir rodikliai. Priemonių planas ir rodikliai 

pateikiami prieduose. 

1. PRIORITETAS: PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA

2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI 
VISUOMENĖ

3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI 
SAVIVALDYBĖ

4. PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ

Plėtoti pažangų, į bendruomenės poreikius nukreiptą viešąjį valdymą, kuriant patrauklią žaliąją 

gyvenamąją ir verslo aplinką 
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4. Įgyvendinami Vilniaus regiono plėtros plano projektai 
 

Ei. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 

1.1. Dviračių tako įrengimas Švenčionių mieste 04.5.1-TID-R-516-01-0007 

1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 

renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone 
05.3.2-APVA-R-014-01-0009 

1.3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone 

05.3.2-APVA-R-014-01-0010 

 

1.4. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir 

rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms 

įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje 

05.2.1-APVA-R-008-01-0003 

1.5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas Švenčionių rajone 
09.1.3-CPVA-R-705-01-0005 

1.6. Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos edukacinių erdvių 

efektyvinimas 
09.1.3-CPVA-R-724-01-0026 

1.7. Dienos centro suaugusiems asmenims su negalia Pabradės 

mieste įkūrimas 
08.1.1-CPVA-R-407-01-0004 

1.8. Socialinių būstų įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje 08.1.2-CPVA-R-408-01-0013 

1.9. Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims 

Švenčionių rajone 

08.4.2-ESFA-R-615-01-0004 

5. Švenčionių rajono savivaldybės valdomų įmonių pagrindiniai veiklos rodikliai 
 

 Uždarosios akcinės bendrovės „Švenčionių švara“ direktoriui nustatytos veiklos užduotys ir 

konkretūs vertinimo rodiklių dydžiai 2023 metams: 

Ei. Nr. Veiklos užduotis Vertinimo rodiklio dydis 

1.1. Maksimaliai sumažinti ūkinės – finansinės 

veiklos nuostolį 

Mažinti nuostolingai vykdomos veiklos 

nuostolį. 

1.2. Didinti paslaugos gavėjų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis lygį bei mažinti 

vartotojų skundų skaičių 

Pagrįstų skundų kiekis – ne daugiau kaip 5 per 

metus 

1.3. Didinti darbuotojų motyvaciją, gerinti 

darbuotojų darbo sąlygas 

1 kartą per metus peržiūrėti darbuotojų darbo 

užmokestį, parengti/ atnaujinti darbuotojų 

motyvavimo sistemą, įsigyti ilgalaikio turto, 

gerinančio ir lengvinančio darbuotojų darbo 

sąlygas (mechanizmai). 

 

 Uždarosios akcinės bendrovės „Pabradės komunalininkas“ direktoriui nustatytos veiklos užduotys 

ir konkretūs vertinimo rodiklių dydžiai 2023 metams: 
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Ei. Nr. Veiklos užduotis Vertinimo rodiklio dydis 

1.1. Maksimaliai sumažinti nuostolingos ūkinės 

– finansinės veiklos nuostolius 

Mažinti nuostolingai vykdomos veiklos 

nuostolį  

1.2. Didinti paslaugos gavėjų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis lygį bei mažinti 

vartotojų skundų skaičių 

Pagrįstų skundų kiekis – ne daugiau kaip 5 per 

metus 

1.3. Didinti darbuotojų motyvaciją, gerinti 

darbuotojų darbo sąlygas 

1 kartą per metus peržiūrėti darbuotojų darbo 

užmokestį, parengti/ atnaujinti darbuotojų 

motyvavimo sistemą, įsigyti ilgalaikio turto, 

gerinančio ir lengvinančio darbuotojų darbo 

sąlygas (mechanizmai). 

 

 Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ direktoriui nustatytos veiklos užduotys ir konkretūs 

vertinimo rodiklių dydžiai 2023 metams: 

Ei. Nr. Veiklos užduotis Vertinimo rodiklio dydis 

1.1. Optimaliai valdyti įmonės finansinius 

išteklius  

Finansinių skolų lygio, skolų ir nuosavo 

kapitalo santykis neturėtų viršyti 0,8, grynojo 

pelno marža būtų ne mažesnė nei 1 proc., o 

nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiama 

1.2. Siekti tapti socialiai atsakinga įmone Viešinti veiklą, užtikrinti efektyvią ir 

motyvuotą komandą. 

1.3. Didinti darbuotojų motyvaciją, gerinti 

darbuotojų darbo sąlygas 

1 kartą per metus peržiūrėti darbuotojų darbo 

užmokestį, parengti/ atnaujinti darbuotojų 

motyvavimo sistemą 
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6. Švenčionių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023-2025 metų 
programų aprašymai 

 EKONOMINĖS APLINKOS IR INVESTICIJŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS  

 

Biudžetiniai metai 2023- ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai), kodas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722 

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras, 178844585 

Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“, 304075900 

Vykdytojas (-ai), kodas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 1 

Žemės ūkio skyrius, 1.9 

Mokesčių ir turto skyrius, 1.10 

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras, 3 

Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“, 32 

 

Programos pavadinimas Ekonominės aplinkos ir investicijų programa Kodas 1 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa parengta siekiant pažangios ekonomikos rajone gerinant 

verslo aplinką ir skatinant konkurenciją. Programa įgyvendinamos LR 

Vietos savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios 

savivaldybių funkcijos: dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, 

kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir 

sezoninių darbų organizavimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai 

sudarymas ir šios veiklos skatinimas ir valstybinės (valstybės perduotos 

savivaldybėms) funkcijos: dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo 

rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas; valstybei 

nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių 

valdymas ir naudojimas patikėjimo teise; kaimo plėtros priemonių 

įgyvendinimo administravimas. 

Ilgalaikis prioritetas (-ai) 

(pagal SPP) 
Pažangi ekonomika Kodas 1 

Programos tikslas 
Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo 

skatinimas 
Kodas 1.1. 

Tikslo aprašymas: 

Švenčionių rajono savivaldybė siekia didinti verslo aplinkos patrauklumą, plėsti verslo 

paramos, konsultavimo ir informavimo sistemą, skatinti investicijų ir turizmo plėtrą rajone. Tuo tikslu 

siekiama sukurti palankią aplinką verslui, investicijų pritraukimui, didinti verslo įmonių 

konkurencingumą. 

Rezultato/efekto vertinimo kriterijai: 

• Švenčionių rajono savivaldybės materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, santykis su 

šalies rodikliu; 
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• Veikiančiai įmonei tenkančių gyventojų skaičius. 

Uždavinys: 
Gerinti verslo paramos, konsultavimo ir 

informavimo sistemą 
Kodas 1.1.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Įgyvendinamu uždaviniu savivaldybė numato skirti lėšas paramai verslui per Verslo plėtros 

fondą. Šia priemone siekiama aktyvinti verslo bendruomenę, ieškoma sąsajų tarp ekonominių ir 

socialinių partnerių bei vietos valdžios.  Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro veiklos 

finansavimas prisidės prie geresnių verslo steigimo ir plėtros sąlygų sukūrimo rajone. Ši įstaiga, 

pradedantiems verslininkams bei veiklą vykdantiems ūkio subjektams lengvatinėmis sąlygomis teikia 

informaciją, konsultacijas, organizuoja informacijos sklaidos renginius ir mokymus, teikia turizmo 

informaciją, dalyvauja projektų veikloje.  

Priemone „Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ rengiama miesto vietos 

plėtros strategija. Siekiama skatinama aktyvią įtrauktį, propaguoti lygias galimybes, aktyvų 

dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą. Didinti socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, 

migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją, įgyvendinant integruotas priemones, 

įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą. 

Viena iš rajono ekonominį aktyvumą skatinančių ir uždaviniu numatomų įgyvendinti 

priemonių yra Užimtumo didinimo programos rengimas ir įgyvendinimas. Šia programa siekiama 

palaikyti darbinius įgūdžius ir padėti bedarbiams, įtrauktiems į Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės 

apsaugos  ir darbo ministerijos apskaitą, greičiau integruotis į darbo rinką bei sudaryti jiems sąlygas 

užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Euroregionų, kuriuose dalyvaujama skaičius; 

• Finansinės paramos su verslo subjektais sutarčių skaičius; 

• VTIC apsilankiusių turistų skaičius; 

• VTIC suteiktų konsultacijų, verslo klausimais, skaičius; 

• Pagal užimtumo didinimo programą įdarbintų asmenų skaičius; 

• Parengta miesto vietos plėtros strategija. 

Programos tikslas Kaimo plėtra ir verslumo skatinimas Kodas 1.2 

Subalansuota žemės ūkio plėtra, moderni kaimo gyvenamoji aplinka yra svarbios Švenčionių 

rajono savivaldybės ekonominio, socialinio ir etnokultūrinio vystymosi prielaidos. Įgyvendinamu 

tikslu savivaldybė siekia: didinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą; didinti žemės ūkio 

produkcijos gamybos produktyvumą; vystyti netradicines bei alternatyvias žemės ūkiui veiklas kaimo 

vietovėse; gerinti kaimo gyvenamąją aplinką bei stiprinti kaimo teritorines savivaldas. 

Rezultato/efekto vertinimo kriterijai: 

• Švenčionių rajono savivaldybėje veikiančių ekologinių ūkių skaičius (vienetai); 

• Naujai įkurtų alternatyvių žemės ūkio veiklai verslų Švenčionių rajono savivaldybės kaimo 

teritorijose skaičius per laikotarpį (vienetai) 

Uždavinys: 
Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį, stiprinti 

ekologinių ir netradicinių žemės ūkio šakų plėtrą 
Kodas 1.2.1. 

Uždavinio aprašymas: 
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Uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius numato: 

įgyvendinti valstybės deleguotas žemės ūkio funkcijas; prižiūrėti rajono melioracijos sistemas ir 

hidrotechnikos statinius. Melioracija yra svarbi siekiant kurti šiuolaikiškas žemės ūkio veiklos sąlygas 

Švenčionių rajone. Melioracijos sistemų ir jų hidrotechninių statinių techninė būklė turi tiesioginę 

įtaką žemės ūkio naudmenų našumui, augalų augimo ir žemės ūkio darbų atlikimo sąlygoms, o kartu 

ir žemės ūkio sektoriuje dirbančių žmonių pajamoms.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Įsisavintų lėšų dalis (proc.); 

• Projekto įgyvendinimas (proc.) 

Uždavinys: Alternatyvių veiklų kaimo vietovėse skatinimas Kodas 1.2.2. 

Uždavinio aprašymas: 

Švenčionių rajono kaimo vietovėse susiduriama su daugeliu problemų: aukštas nedarbo lygis; 

menkas kaimo gyventojų gaunamų pajamų lygis, lyginant su miesto gyventojų pajamomis; ilgalaikis 

nedarbas; menkas verslumo lygis. Uždaviniu bus skiriamos lėšos Švenčionių rajono vietos veiklos 

grupei „Švenčionių partnerystė“ rajono savivaldybės vykdomiems projektams administruoti. Rajono 

gyventojų skatinimas burtis į nevyriausybines organizacijas yra svarbus didinant verslumo galimybes 

jauniems asmenims, skatinant senyvo amžiaus asmenų užimtumą, jungiant bendrų problemų 

sprendimui, skatinant atstovauti savo interesus valstybinėse ir savivaldybės institucijose, tarpininkauti 

teikiant pagalbą. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Darbuotojų, administruojančių  projektus, skaičius. 

 

 Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programos tikslus ir uždavinius, bus padidintas Švenčionių rajono savivaldybės 

investicinis ir verslo aplinkos patrauklumas. Parama verslo subjektams sudarys prielaidas naujų 

įmonių steigimuisi ir esamų plėtrai, prisidės prie užimtumo augimo rajone. Parama žemės ūkio 

subjektams ir melioracijos statinių priežiūra leis gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas rajone, didins 

žemės ūkio naudmenų našumą ir išauginamos žemės ūkio produkcijos apimtis, o kartu sudarys 

prielaidas ir pajamų iš žemės ūkio augimui. Netradicinių ir alternatyvių žemės ūkiui veiklų plėtra 

kaime, didins kaimo vietovių gyventojų užimtumą, o kaimo plėtros priemonių įgyvendinimas – 

sudarys prielaidas kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumo didėjimui. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: 

Valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, paskolos, Europos Sąjungos (paramos) ir kitos lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

I. PRIORITETAS. PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA 

1.1. Tikslas. Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas 
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1.1.2. Uždavinys: Gerinti verslo paramos, konsultavimo ir informavimo sistemą; 

1.1.3. Uždavinys. Plėtoti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, skatinti verslumą visuomenėje bei 

gyventojų ekonominį mobilumą 

1.2. Tikslas. Kaimo plėtra ir verslumo skatinimas 

1.2.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį, stiprinti ekologinių ir netradicinių žemės ūkio 

šakų plėtrą 

1.2.2. Alternatyvių veiklų kaimo vietovėse skatinimas 

1.3. Tikslas. Turistinio patrauklumo didinimas 

1.3.1 Uždavinys: Plėtoti viešąją turizmo ir rekreacijos paslaugų infrastruktūrą, didinti patrauklumą 

turistams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Melioracijos įstatymas, LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 

įstatymas, LR Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, LR Ūkininkų ūkio įstatymas ir kt. 
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 INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2023- ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-ai), 

kodas  
Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722 

Vykdytojas (-ai), kodas 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, 1.8 

Žemės ūkio skyrius, 1.9 

Vietinio ūkio skyrius, 1.14 

Adutiškio seniūnija, 1.15 

Cirkliškio seniūnija, 1.16 

Kaltanėnų seniūnija, 1.17 

Labanoro seniūnija, 1.18 

Magūnų seniūnija, 1.19 

Pabradės seniūnija, 1.20 

Sarių seniūnija, 1.21 

Strūnaičio seniūnija, 1.22 

Svirkų seniūnija, 1.23 

Švenčionių seniūnija, 1.24 

Švenčionėlių seniūnija, 1.25 

 

Programos pavadinimas 
Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos 

programa 
Kodas 2 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa ilgalaikė, tęsiama, kad būtų įgyvendinti pradėti tikslai ir 

pabaigti įgyvendinti projektai. Programa parengta siekiant užtikrinti 

savivaldybės viešųjų erdvių, vietinės reikšmės kelių (gatvių) 

tvarkymą, atnaujinimą ir plėtrą, prižiūrėti ir plėsti inžinerinius tinklus, 

prižiūrėti ir modernizuoti miesto infrastruktūros objektus. Vykdomas 

automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas / sutvarkymas, tvarkomos, 

tiesiamos gatvės ir jų atkarpos, įrengiami šaligatviai, pėsčiųjų-

dviračių takai, užtikrinamas saugaus eismo priemonių įrengimas. 

Siekiama padidinti apšviestų gatvių seniūnijose ilgį, modernizuoti 

apšvietimo tinklus, keisti šviestuvus į ekonomiškus, energiją 

taupančius LED šviestuvus. 

Programa įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: 

statinių naudojimo priežiūra; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; 

šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų tvarkymo 

organizavimas. Visa tai sudaro galimybes rajonui toliau ekonomiškai 

vystytis, gerinti gyvenamąją aplinką, kurti patrauklaus investicijoms 

rajono įvaizdį. 

Ilgalaikis prioritetas (-ai) 

 (pagal SPP) 

Pasiekiama, modernios infrastruktūros žalioji 

savivaldybė 
Kodas 3 

Programos tikslas Pasiekiamumo gerinimas Kodas 2.1 

Tikslo aprašymas: 
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Nepakankamą Švenčionių rajono konkurencingumą, o taip pat investicinį ir gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą, be kitų veiksnių, lemia ir prasta viešosios aplinkos, transporto ir 

bendruomeninės infrastruktūros būklė, o dažnai ir jos trūkumas. Siekiant spręsti su nepakankamu 

rajono viešosios infrastruktūros išvystymu ir prieinamumu susijusias problemas, Švenčionių rajono 

savivaldybė kelia tikslą gerinti pasiekiamumą. Šios priemonės yra skirtos gerinti gyvenamąją aplinką, 

didinti pasiekiamumą, prisideda prie verslo aplinkos gerinimo. Šios priemonės skirtos gerinti 

inžinerinę infrastruktūrą prisidedant prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.  

Rezultato/efekto vertinimo kriterijai: 

• Švenčionių rajono savivaldybėje  įrengtų ir (arba) atnaujintų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų 

ilgis; 

• Švenčionių rajone įvykusių kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius 

(vienetai). 

Uždavinys: 
Plėsti ir modernizuoti susisiekimo 

infrastruktūrą 
Kodas 2.1.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Švenčionių rajono savivaldybė skiria lėšas plėsti ir modernizuoti esamą susisiekimo 

infrastruktūrą. Susisiekimo infrastruktūros išvystymo lygis lemia eismo saugumo sąlygas rajone, o 

taip pat bendrą rajono gyvenamosios ir verslo aplinkos patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūra turėtų 

būti plėtojama taip, kad būtų tenkinami visuomenės ir ūkio subjektų poreikiai, susiję su saugiu keleivių 

ir krovinių pervežimu, o taip pat kiek galima labiau sumažintas neigiamas transporto poveikis aplinkai. 

Uždaviniu numatoma: vykdyti rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių, tiltų infrastruktūros 

priežiūros, žvyrkelių asfaltavimo bei kitus modernizavimo ir plėtros darbus, finansuojamus Kelių 

priežiūros ir plėtros programos, rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.  

Numatoma tęsti pradėtus vietinės reikšmės kelio 106 (5-2V) ruožo (Magūnų g. 1A 6.150) 

rekonstrukcijos darbus, nepertraukiamai vykdyti Švenčionių rajono seniūnijų viešųjų teritorijų 

priežiūrą. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Atnaujintų kelių (gatvių) ilgis, km 

• Rekonstruotos gatvės ilgis, km 

• Suformuotas rezervas, vnt. 

• Seniūnijų skaičius, kuriose vykdoma teritorijų priežiūra, vnt. 

• Atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų skaičius, vnt. 

• Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. 

• Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. 

•  Projektų skaičius, vnt. 

Uždavinys: 
Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, 

plėsti gyventojų darnų judumą bei mobilumą 
Kodas 2.1.2. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybė numato plėsti ar atnaujinti esamą bevariklio 

transporto infrastruktūrą įskaitant dviračių ir pėsčiųjų takus. Uždavinys prisideda prie teigiamo 

poveikio aplinkai, skatina žaliosios infrastruktūros plėtrą.  Tinkamai ir apgalvotai vykdoma plėtra turi 

teigiamos įtakos gyvenamosios aplinkos patrauklumo didėjimui, didina verslo aplinkos patrauklumą, 

sudaro prielaidas rajono teritorijų saugumo ir susisiekimo sąlygų gerėjimui. 
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Produkto vertinimo kriterijai: 

Pėsčiųjų - dviračių tako projekto parengimas, vnt. 

Pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas, proc. 

Dviračių tako įrengimas, km. 

Uždavinys: 
Didinti miesto ir kaimo gyvenamųjų erdvių 

patrauklumą 
Kodas 2.1.3. 

Uždavinio aprašymas: 

Įgyvendinant uždavinį numatoma rengti ir įgyvendinti viešosios aplinkos ir objektų plėtros, 

atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektus. Siekiama modernizuoti viešąsias erdves 

ir pagerinti gyvenamąją teritorijų aplinką, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.  

   Tęsiamas įgyvendinti projekto „Kompleksiškas Švenčionių miesto viešųjų erdvių 

sutvarkymas“ 2 etapas, kompleksiškai tvarkoma gyvenamoji aplinka Švenčionių mieste įrengiant 

automobilių stovėjimo aikšteles, apšvietimą, poilsio zonas, sutvarkant šaligatvius vaikų žaidimo 

aikšteles. Įgyvendinant uždavinį toliau bus kuriama ir bendruomeninė infrastruktūra. 

Uždavinio įgyvendinimas prisidės prie patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimo, didinat 

teritorijos patrauklumą verslui. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Atnaujinta viešoji erdvė, vnt. 

• Parengta techninių ir investicinių  projektų, vnt. 

• Atnaujintų viešųjų erdvių skaičius, vnt. 

Programos tikslas 
Modernios inžinerinės infrastruktūros 

užtikrinimas 
Kodas 2.2 

Tikslo aprašymas: 

Įgyvendinant šį tikslą bus pagerinta Švenčionių rajono aplinkos būklė, racionaliai naudojami 

gamtos ištekliai, sumažinta ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Tikslu numatoma vykdyti elektros 

energijos suvartojimo mažinimo, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemos modernizavimo 

veiklas. 

Rezultato/efekto vertinimo kriterijai: 

• Švenčionių  rajono savivaldybės teritorijoje renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius 

(užbaigta renovacija) (vienetai); 

• Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugą gaunančių gyventojų dalis (proc.). 

 

Uždavinys: Skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą Kodas 2.2.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybė numato prižiūrėti ir plėsti inžinerinę infrastruktūrą. 

Numatoma renovuoti ir plėsti Švenčionių rajono miestų kelių, gatvių, viešųjų teritorijų, o taip pat 

kaimo gyvenamųjų vietovių apšvietimo sistemas, skirti finansavimą seniūnijoms, įgyvendinant rajono 

viešųjų teritorijų priežiūros programą. Numatoma daugiau dėmesio skirti energiją taupančių priemonių 

diegimui, atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimui individualiuose namuose, verslo įmonėse. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

Renovuota (pakeista) apšvietimo tinklų, km. 



 

12 
 

Prijungimų skaičius, vnt. 

Parengta galimybių studijų vnt. 

Uždavinys: 
Modernizuoti ir plėsti esamą vandens tiekimo 

ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą 
Kodas 2.2.2 

Uždavinio aprašymas: 

Daugelis Švenčionių rajono vietovių (ypatingai kaimo) susiduria su vandentvarkos 

infrastruktūros nepakankamo išplėtojimo problema, t. y. centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo paslaugos yra prieinamos tik nedidelei daliai rajono gyventojų. Tose vietovėse, kur ši 

infrastruktūra yra įrengta, būtina atlikti nuolatinius tinklų priežiūros ir periodiškus remonto darbus. 

Uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybė numato: prižiūrėti ir remontuoti rajono vandens tiekimo ir 

nuotekų tinklus, didinti infrastruktūros pajėgumą, sudarant sąlygas prisijungti naujiems vartotojams. 

Numatomos priemonės sudarys sąlygas didinti prijungtų būstų skaičių Švenčionių aglomeracijoje, 

Pabradės mieste, Cirkliškio k. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Prižiūrimų tinklų ilgis, km. 

• Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų skaičius ( Švenčionių aglomeracijoje), vnt. 

• Būstų, prijungtų prie  nuotekų tinklų skaičius, vnt. 

• Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų skaičius, vnt. 

• Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų skaičius Adutiškio g., vnt. 

• Valyklos  išplėtimas, vnt. 

• Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų skaičius, vnt. 

• Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų skaičius Pabradės mieste ir Cirkliškio k., vnt. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Programos įgyvendinimas prisidės prie patrauklesnės Švenčionių rajono gyvenamosios ir investicinės 

aplinkos formavimo. Susisiekimo infrastruktūros priežiūra prisidės prie didėjančio kelių eismo 

saugumo, gerėjančios aplinkos kokybės, o taip pat užtikrins rajono bendruomenės ir verslo subjektų 

poreikių tenkinimą, susijusį su saugiu keleivių ir krovinių pervežimu. Inžinerinės rajono 

infrastruktūros priežiūra ir remontas gerins rajono gyventojų gyvenimo sąlygas ir aplinkos kokybę.  

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: 

Savivaldybės biudžeto, paskolos, kelių priežiūros ir plėtros programos, Europos Sąjungos (parama) ir 

kitos lėšos. 

Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

III PRIORITETAS. PASIEKIAMA MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI 

SAVIVALDYBĖ 

3.1. Tikslas: Pasiekiamumo gerinimas 

3.1.1. Uždavinys: Plėsti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą 

3.1.2. Uždavinys: Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, plėtoti gyventojų darnų judumą bei 

mobilumą 

3.2. Tikslas: Modernios inžinerinės infrastruktūros užtikrinimas 

3.2.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti esamą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą 

3.2.2. Uždavinys: Skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą 
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Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymas, LR Statybos įstatymas, LR Kelių įstatymas, LR Kelių priežiūros ir plėtros 

programos finansavimo įstatymas, LR Teritorijų planavimo įstatymas, LR Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, LR Aplinkos apsaugos įstatymas ir kt. 
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KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO PROGRAMOS APRAŠYMAS 

  

Biudžetiniai metai 2023-ieji metai 

Asignavimų valdytojas  

(-ai), kodas  

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722 

Nalšios muziejus, 188209214 

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, 188205493 

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894 

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937 

Pabradės miesto kultūros centras, 190516081 

Vykdytojas (-ai), kodas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 1 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius, 1.11 

Vietinio ūkio skyrius, 1.14  

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras, 3 

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija, 6 

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija, 7 

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, 8 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, 9 

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 12 

Švenčionių lopšelis  - darželis „Gandriukas“, 13 

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis - darželis „Vyturėlis“, 14 

Švenčionių r. Pabradės meno mokykla, 15 

Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla, 16 

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla, 17 

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, 18 

Nalšios muziejus, 19 

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, 20 

Švenčionių miesto kultūros centras, 21 

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 22 

Pabradės miesto kultūros centras, 23 

Švenčionių rajono sporto centras, 25 

 

Programos pavadinimas Kultūros, švietimo ir sporto programa Kodas 3 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Įgyvendindama programą Švenčionių rajono savivaldybė siekia: 

efektyviai organizuoti kultūros įstaigų veiklą, skatinti kultūros 

sklaidą rajone, modernizuoti bei plėsti kultūros įstaigų 

infrastruktūrą, tvarkyti ir saugoti rajono kultūros paveldą, didinti 

ugdymo ir sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą, padėti vaikui 

tenkinti prigimtinius socialinius, pažintinius poreikius, sudaryti 

sąlygas vaikams ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, 

pradinio ir vidurinio ugdymo programas. Programos įgyvendinimas 

užtikrina mokinių privalomąjį mokymą (si), didinamas mokymosi 

prieinamumas įvairių poreikių turintiems vaikams, mokyklos 

aprūpinamos intelektualiniais ir materialiniais ištekliais, rūpinamasi 

mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimu ir 

persikvalifikavimu. Programa įgyvendinamos LR vietos savivaldos 



 

15 
 

įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių 

funkcijos: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etninės 

kultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, 

muziejų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, 

reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, 

savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, 

pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); nekilnojamųjų kultūros 

vertybių tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje gyvenančių 

vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas 

užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, 

šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių 

vykdymo organizavimas ir koordinavimas; ikimokyklinio ugdymo, 

vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir 

jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų 

organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, 

įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo programas; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, 

gyventojų poilsio organizavimas ir valstybinės (valstybės perduotos 

savivaldybėms) funkcijos: priešmokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo 

organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 

metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas 

užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo 

programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų 

ar specialiųjų poreikių, išlaikymas. 

Ilgalaikis prioritetas (-ai) 

(pagal SPP) 

Socialiai atsakinga, išsilavinusi, sveika ir 

saugi visuomenė 
Kodas 2 

Pažangi ir žalia ekonomika Kodas 1 

Programos tikslas Turistinio patrauklumo didinimas Kodas 3.1. 

Tikslo aprašymas: 

Tikslu siekiama: didinti Švenčionių rajono savivaldybės turistinį patrauklumą tvarkant ir 

populiarinant nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, gamtos paveldo objektus.  

Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• Švenčionių rajono savivaldybėje naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui kultūros ir 

gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vienetai) 

Uždavinys: 

Tvarkyti ir pritaikyti kultūros paveldo 

objektus turizmo, švietimo, kultūros bei kitų 

paslaugų teikimui 

Kodas 3.1.1. 
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Uždavinio aprašymas: 

Siekiant didinti Švenčionių rajono turistinį patrauklumą pritaikant esamus nekilnojamojo 

kultūros paveldo objektus bei gamtos paveldo objektus turizmo, švietimo, kultūros ir kitoms 

viešosioms paslaugoms bei ekonominei veiklai vystyti. Įgyvendinant uždavinį taip pat numatoma 

kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti nematerialųjį kultūros paveldą, etninę kultūrą ir tradicinius amatus.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Restauruotų ir pritaikytų architektūrinių ir archeologinių kultūros paveldo objektų skaičius 

• Finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo ir sklaidos projektų skaičius 

• Paremtų religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo projektų skaičius 

• Objektų, kuriuose bus vykdomas pažinimas ir sklaida skaičius 

• Prižiūrimų ir tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius 

• Pastatytų informacinių stendų, kelio ženklų, nuorodų skaičius 

• Įgyvendintų edukacinių programų, mugių, parodų, plenerų skaičius per metus 

• Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 

• Sukurta ir nuolat atnaujinama Švenčionių rajono savivaldybės kraštotyros informacijos 

skaitmeninė bazė 

• Organizuotų renginių skaičius 

Programos tikslas Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas Kodas 3.2. 

Tikslo aprašymas: 

Tikslu siekiama: efektyviai organizuoti kultūros įstaigų veiklą; rengti rajoninius, regioninius, 

respublikinius ir tarptautinius kultūros renginius; užtikrinti kultūros informacijos sklaidą ir 

prieinamumą visiems rajono gyventojams; skatinti gyventojų įsitraukimą į kultūros ir meno veiklas 

bei kt. 

Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• Kultūros paslaugų (kultūros centrų, bibliotekų, muziejų ir kt. įstaigų) gavėjų skaičius 

Uždavinys: 

Gerinti kultūros paslaugų kokybę, 

pakankamumą, pasiekiamumą ir 

prieinamumą gyventojams 

Kodas 3.2.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybė siekia užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir 

efektyvią jų veiklą savivaldybėje tenkinant gyventojų kultūrinius poreikius, išlaikant esamą bei pagal 

poreikį gerinant kultūros įstaigų infrastruktūrą ir informacinių technologijų bazę. Įgyvendinant veiklas 

numatoma formuoti naujas kultūrines erdves rajone, jas pritaikyti įvairių formatų renginių 

organizavimui, meno ekspozicijoms, kitiems kultūros poreikiams tenkinti.  

Numatytos veiklos apima ir vietinių, regioninių, respublikinių ir tarptautinių renginių 

finansavimą. Kokybiški, įvairūs visoms amžiaus grupėms skirti kultūriniai renginiai sudaro puikias 

sąlygas įdomiam laisvalaikio praleidimui. 

Kultūrinėje veikloje persipina daugelis sričių: menas, pramogos, etninė kultūra, edukacinė ir 

švietėjiška veiklos ir pan. Rajone daugelį šių veikų vykdo veikiantis Nalšios muziejus ir jo padalinys 

– Reškutėnų amatų centras, Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jų filialai, Švenčionių, 

Pabradės ir Švenčionėlių miestų kultūros centrai ir jų skyriai. Minėti kultūros židiniai skatina 

mėgėjiško ir profesionalaus meno sklaidą, rūpinasi etninės kultūros globos politikos formavimu, 

organizuoja įvairaus pobūdžio kultūrinius renginius, vykdo daugelį kitų, su kultūros plėtra susijusių, 
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veikų. Kultūros centrų vykdomą kultūrinę veiklą papildo viešųjų įstaigų ir kitų subjektų, 

bendruomeninių organizacijų vykdoma kultūrinė veika.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.) 

• Bibliotekos paslaugų gavėjų  skaičius (tūkst.) 

• Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.) 

• Kultūros įstaigų ir (arba) jų skyrių, kuriose atnaujinta ir (arba) išplėsta infrastruktūra, skaičius 

• Kultūros įstaigų ir (arba) jų skyrių, kuriose atnaujinta ir (arba) išplėsta technologijų bazė, skaičius 

• Suformuotų ir pritaikytų kultūrinių erdvių rajone skaičius 

• Pilnai ar iš dalies atnaujintų kultūros įstaigų (arba) jų skyrių pastatų, skaičius 

• Suorganizuotų rajoninių, regioninių, nacionalinių bei tarptautinių kultūros renginių skaičius 

• Regioninių, nacionalinių bei tarptautinių kultūros renginių, kuriuose dalyvavo rajono mėgėjų meno 

kūrėjai, skaičius 

• Dainų šventėse dalyvavusių kolektyvų skaičius 

• Dainų šventėse dalyvavusių dalyvių skaičius 

• Bendrų veiklų skaičius per metus 

• Modernizuotų bibliotekų, filialų ir (arba) skyrių skaičius 

• Vietovių skaičius, kuriose teikiamos mobilios bibliotekos paslaugos, skaičius 

• Apsilankymų ir užklausų, integraliose virtualių paslaugų platformose, skaičius (tūkst.) 

• Suorganizuotų medijų edukacijų skaičius 

• Suorganizuotų medijų dalyvių skaičius 

• Edukacijų naudojant pažangiųjų technologijų inžinerinį, kūrybinį ir eksperimentinį paketus, 

skaičius 

• Edukacijų naudojant pažangiųjų technologijų inžinerinį, kūrybinį ir eksperimentinį paketus 

dalyvių skaičius 

• Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 

• Tautinių bendrijų kultūrinių iniciatyvų skaičius 

• Modernizuotas Nalšios muziejus ir (arba) jo filialai 

• Atnaujintų ir (arba) išplėstų ekspozicijų skaičius 

• Suorganizuotų edukacinių veiklų skaičius 

• Suorganizuotų edukacinių veiklų dalyvių skaičius 

• Įgyvendintų ir naudojamų informacijos sklaidos priemonių skaičius 

• Įgyvendintų ir naudojamų rinkodaros priemonių skaičius 

• Rekonstruotų pastatų skaičius 

• Rekonstruotų pastatų skaičius 

• Finansuotų paraiškų skaičius 

• Paremtų subjektų skaičius 

• Įsigytų naujų spausdinių ir dokumentų skaičius (tūkst.) 

Programos tikslas 
Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

užtikrinimas ir NVO plėtra 
Kodas 3.3. 

Tikslo aprašymas: 

Tikslu siekiama sudaryti sąlygas rajone kurtis, veikti bendruomeninėms bei nevyriausybinėms 

organizacijoms. Stiprinant šias organizacijas, stiprinama visuomenė, sudaromos sąlygos lanksčiau ir 

operatyviau reaguoti į kintančius gyventojų poreikius. Organizacijų veiklos stiprinimas ir palaikymas 

– vienas iš esminių demokratijos išlikimo ir raidos sąlygų. 
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Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• Bendruomenių inicijuotos ir įgyvendintos vietos plėtros strategijos (vnt.) 

• Naujai įkurtų NVO skaičius 

Uždavinys: 
Užtikrinti vietos bendruomenių plėtrą ir 

iniciatyvų įgyvendinimą 
Kodas 3.3.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybė siekia plėsti, atnaujinti ir pritaikyti 

nevyriausybinėms organizacijoms palankią infrastruktūrą, palaikyti NVO ir bendruomeninių 

organizacijų projektus, iniciatyvas, remti jų organizuojamus renginius, patirties sklaidą.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• NVO ir bendruomeninių organizacijų, kuriose išplėsta, atnaujinta ir pritaikyta infrastruktūra, 

skaičius 

• Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 

• Suorganizuotų renginių skaičius 

• Įgyvendintų ir (arba) naudojamų informacijos sklaidos priemonių skaičius 

• Paremtų ir įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

Programos tikslas 
Besimokančios visuomenės poreikiams 

atitinkančios švietimo sistemos plėtojimas 
Kodas 3.4. 

Tikslo aprašymas:  

Tikslu numatoma: organizuoti formalųjį ir neformalųjį švietimą; teikti pagalbą mokiniui 

(pedagoginė, specialioji pedagoginė ir psichologinė), mokytojui ir mokyklai (informacinė, 

konsultacinė, kvalifikacijos tobulinimo); didinti švietimo prieinamumą, gerinti švietimo ir mokymo 

kokybę ir rezultatyvumą. 

Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• Mokyklos nelankančių mokinių skaičius (asmenys) 

• Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalis, proc. 

Uždavinys: 

Didinti švietimo prieinamumą, sudarant 

vienodas galimybes visiems gauti kokybiškas 

ir įtraukias švietimo ir mokymo sąlygas 

Kodas 3.4.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Švenčionių rajono švietimo įstaigų techninė būklė bei energetinės charakteristikos turi 

tiesioginę įtaką švietimo paslaugų kokybei. Bloga pastatų būklė mažina ugdymo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą, įrangos ir inventoriaus trūkumas netenkina ugdymo procese dalyvaujančių asmenų 

ugdymosi poreikių. Siekiant didinti rajone teikiamų ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

uždaviniu numatoma: prižiūrėti rajono švietimo įstaigų inžinerines sistemas; modernizuoti pastatus, 

kurti naujas edukacines erdves, tęsti ikimokyklinių įstaigų modernizavimą. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

• Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 3-5 metų vaikų dalis, proc. 

• Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių 

skaičiaus proc. 
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• Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus 

proc. 

• Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, skaičius 

• Vykdomų NVŠ tikslinio finansavimo programų skaičius  

• Specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius 

• Švietimo pagalbą gaunančių vaikų/mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis, 

procentais 

• NVŠ ir FŠPU mokyklų, kuriose atnaujinta infrastruktūra, skaičius 

• Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, kuriose atnaujinta infrastruktūra ar mokymosi aplinka 

• Pritaikytų įstaigų skaičius 

• Įdiegtų naujų švietimo įstaigose programų skaičius 

• Veikiančių mobilių, lauko ir įprastų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius 

• Parengtų ir įgyvendinamų programų skaičius 

• Koordinuotai teikiamų paslaugų skaičius 

• Projekto įgyvendinimas (proc.) 

• Projekto įgyvendinimas (proc.) 

• Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius 

• Atnaujintų ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius 

Uždavinys: 
Didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 

rezultatyvumą 
Kodas 3.4.2. 

Uždavinio aprašymas: 

Įgyvendinamu uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybė siekia: remti rajono studentus, 

sėkmingai studijuojančius aukštosiose universitetinėse mokyklose, sukurti ir vykdyti pedagogų 

pritraukimo, skatinimo ir tobulėjimo sistemą rajone, steigti ir įveiklinti gamtos, technologijų, 

inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo centrus, atnaujinti ar plėsti esamas informacinių 

technologijų bazes bei teikiamas elektronines paslaugas, kurti bei plėsti esamą visos dienos mokyklos 

paslaugų teikimą, skatinti aukštus rezultatus pasiekusius rajono mokinius. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Studentų, gavusių paramą, skaičius 

• Savivaldybės švietimo įstaigose įdarbintų naujų pedagogų skaičius 

• Vykdomų bendradarbiavimo projektų su šalies mokslo ir mokymo įstaigomis, STEAM centrais 

skaičius 

• Atnaujintų/įrengtų skaitmeninių darbo vietų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams 

skaičius 

• Švietimo įstaigų, vykdančių projektus, skirtus ugdymo proceso kokybės ir ugdymo pasiekimų 

gerinimui, skaičius 

• Įstaigų, teikiančių visos dienos mokyklos paslaugas, skaičius 

• Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis, proc. 

• Paremtų mokinių skaičius 

Programos tikslas 
Gyventojų sveikatos puoselėjimas, 

stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas 
Kodas 3.5. 

Tikslo aprašymas:  

Tikslu numatoma įgyvendinti priemones, kurios leis didinti Švenčionių rajono savivaldybės 

gyventojų fizinį aktyvumą, prisidės prie sportuojančius visuomenės ugdymo.  
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Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• gyventojų dalis, nuolat dalyvaujanti fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, proc. 

Uždavinys: 
Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti 

sportuojančią visuomenę 
Kodas 3.5.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Įgyvendinant uždavinį numatoma skatinti visų rajono gyventojų fizinį aktyvumą atnaujinat ar 

modernizuojant esamą sporto infrastruktūrą, skatinti sporto bendruomenes, NVO bei bendruomenines 

organizacijas bendradarbiauti ugdant sportuojančią visuomenę, pritaikyti viešąją sporto infrastruktūrą 

asmenims su specialiaisiais poreikiais bei vyresnio amžiaus asmenims, įgyvendinti mokinių mokymosi 

plaukti programą. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Sporto klubų skaičius 

• Sportuojančių sporto klubuose skaičius 

• Atnaujintų ar pastatytų naujų sporto kompleksų skaičius 

• Atnaujintų sporto aikštynų kaimiškose vietovėse skaičius 

• Atnaujintų mokyklų stadionų ir/ar sporto aikštynų skaičius 

• Ugdymo įstaigų, kuriose 60 proc. atnaujintas sporto inventorius, skaičius 

• Įgyvendintų sporto bendruomenių, NVO bei bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą, 

ugdant sportuojančią visuomenę skatinančių projektų skaičius 

• Treniruoklių aikštelių ir kitų sporto infrastruktūros objektų, pritaikytų asmenims su specialiaisiais 

poreikiais bei vyresnio amžiaus asmenims, skaičius 

• Projekto įgyvendinimas (proc.) 

• Programoje dalyvavusių mokinių skaičius 

• Projekto įgyvendinimas (proc.) 

• Įrengtų sporto aikštelių skaičius 

• Atnaujintų sporto aikštelių skaičius 

 

Programos tikslas Kryptingos jaunimo politikos užtikrinimas Kodas 3.6. 

Tikslo aprašymas:  

Tikslu siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas vystyti tęstinę jaunimo politiką, užtikrinant 

esamų priemonių įgyvendinimą, kylančių problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių 

priemonių efektyvų veikimą.  

Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• gyventojų dalis, nuolat dalyvaujanti fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, proc. 

Uždavinys: Užtikrinti darbo su jaunimu formų įvairovę Kodas 3.6.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu siekiama užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų infrastruktūros, erdvių ir teikiamų 

paslaugų įvairovę, kokybę bei plėtrą, didinti mobiliojo darbo su jaunimo prieinamumą, teikiamų 

paslaugų įvairovę bei gerinti kokybę.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Atvirieji jaunimo centrai, vnt. 

• Atvirosios jaunimo erdvės, vnt. 

• Komandos, vykdančios mobilųjį darbą su jaunimu, vnt. 
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• Vietovių, kuriose vykdomas mobilusis darbas su jaunimu, skaičius 

Uždavinys: 
Užtikrinti jaunimo savanoriškos tarnybos 

modelio įgyvendinimą 
Kodas 3.6.2. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu siekiama skatinti jaunimo savanoriškos veiklos plėtrą, didinti jaunimo, 

įsitraukiančio į savanoriškas veiklas skaičių. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Jaunimo savanorius priimančių arba galinčių priimti organizacijų, dalyvavusių renginiuose, 

skirtuose organizacijų stiprinimui, skaičius 

• Bendras akredituotų savanorius priimančių organizacijų skaičius 

• Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius 

• Ilgalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius 

Uždavinys: 
Užtikrinti jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į 

pilietinę veiklą galimybių kūrimą ir plėtrą 
Kodas 3.6.3. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu siekiama skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą jaunimo ir jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų veikloje. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Savivaldybėje įgyvendinamų programų ir projektų, skirtų jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti, 

skaičius 

• Iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuotų nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu 

dirbančių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo projektų skaičius, vnt. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Programos įgyvendinimas užtikrins kultūrinės veikos sklaidą ir kokybiškesnių kultūros paslaugų 

prieinamumą rajono gyventojams. Efektyvus rajono kultūros įstaigų veikos organizavimas prisidės 

prie rajono kultūros savitumo ir identiteto stiprinimo, skatins gyventojų kultūrinį aktyvumą. 

Tvarkomos ir saugomos kultūros vertybės sudarys prielaidas istorinės ir etninės kultūros tęstinumui. 

Išaugęs kultūros paveldo objektų patrauklumas ir pasiekiamumas sudarys prielaidas turizmo plėtrai 

rajone, skatins visuomenės domėjimąsi rajono paveldu. Programa numatoma užtikrinti ir efektyvų, 

gyventojų poreikius atitinkantį švietimo paslaugų organizavimą. Įgyvendinus programos tikslus ir 

uždavinius, bus užtikrintas ugdymo programų įgyvendinimas, jų turinio ir formų įvairovė, kuriama 

saugi ugdymo aplinka, o taip pat prisidedama prie ugdymo problemų sprendimo švietimo įstaigose. 

Programa taip pat numatoma remti jaunimo organizacijas ir jų iniciatyvas. Parama šioms 

organizacijoms ir bendruomenėms skatina gyventojų visuomeninį, pilietinį ir ekonominį aktyvumą, 

vietinės valdžios institucijų ir minėtų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą sprendžiant rajono 

problemas. Kūno kultūros ir sporto veiklos rėmimas skatina gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir 

organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas, sudaro prielaidas gyventojų fizinio aktyvumo augimui, 

sveikatingumo rodiklių gerėjimui. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: 

Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšos, paskolos ir kitos lėšos. 
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Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

I PRIORITETAS: PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA 

1.3. Tikslas: Turistinio patrauklumo didinimas 

1.3.2. Uždavinys: Tvarkyti ir pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo, švietimo, kultūros 

bei kitų paslaugų teikimui  

II PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI 

VISUOMENĖ 

2.2. Tikslas: Besimokančios visuomenės poreikiams atitinkančios švietimo sistemos plėtojimas 

2.2.1. Uždavinys: Didinti švietimo prieinamumą, sudarant vienodas galimybes visiems gauti 

kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas 

2.2.2. Uždavinys: Didinti švietimo ir mokymo kokybę ir rezultatyvumą 

2.3. Tikslas: Gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas 

2.3.4. Uždavinys: Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę 

2.4. Tikslas: Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

2.4.1. Uždavinys: Gerinti kultūros paslaugų kokybę, pakankamumą, pasiekiamumą ir prieinamumą 

gyventojams 

IV PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ 

4.1. Tikslas:  Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros užtikrinimas ir NVO plėtra 

4.1.1. Uždavinys: Užtikrinti vietos bendruomenių plėtrą ir iniciatyvų įgyvendinimą 

4.2. Tikslas: Kryptingos jaunimo politikos užtikrinimas 

4.2.1. Užtikrinti darbo su jaunimu formų įvairovę 

4.2.2. Užtikrinti jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą 

4.2.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimą ir 

plėtrą 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

LR vietos savivaldos įstatymas, LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, LR 

biudžetinių įstaigų įstatymas, LR kultūros centrų įstatymas, LR bibliotekų įstatymas, LR Tautinio 

paveldo produktų įstatymas, Etninės kultūros valstybinė programa, LR Švietimo įstatymas, LR Vietos 

savivaldos įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymas, Lietuvos higienos norma HN 21: 2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio 

ugdymo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos norma HN 20:2018 

„Neformaliojo vaikų švietimo programų bendrieji sveikatos reikalavimai“, Mokyklų aprūpinimo 

standartai, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, LR Jaunimo 

politikos pagrindų įstatymas, LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas,  ir kt. 
 

 

 

 

 

 



 

23 
 

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2023- ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai), kodas  

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, 305461641 

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

301700695 

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837 

Vykdytojas (-ai), kodas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 1 

Buhalterinės apskaitos skyrius, 1.3 

Mokesčių ir turto valdymo skyrius, 1.10 

Socialinės paramos skyrius, 1.12 

Vietinio ūkio skyrius, 1.14 

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 5 

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 12 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, 24 

 

Programos pavadinimas 
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos 

programa 
Kodas 4 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa siekiama efektyviai įgyvendinti valstybės ir savivaldybės 

politiką socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų srityje, skatinant 

socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenę ir visuomenės 

sveikatingumo gerėjimą. Programa įgyvendinamos LR Vietos 

savivaldos įstatymu reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių 

funkcijos: socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas planuojant ir 

organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių 

paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę; socialinių paslaugų įstaigų 

steigimas ir išlaikymas dalyvavimas vykdant vaiko teisių apsaugą; 

sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų asmenų 

socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės 

socialinio būsto fondo sudarymas; pirminė asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, 

išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės 

teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės 

sveikatos stebėseną; savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir 

įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; 

socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, 

teikimas ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: 

mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir 

savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose 

administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių 
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gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo 

mokinio reikmenimis administravimas; socialinių išmokų ir 

kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės globos 

teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas; visuomenės sveikatos 

priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų 

mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, 

visuomenės sveikatos stebėsena; neveiksnių asmenų būklės 

peržiūrėjimo užtikrinimas. 

Ilgalaikis prioritetas (-ai) 

 (pagal SPP) 

Socialiai atsakinga, išsilavinusi, sveika ir saugi 

visuomenė 
Kodas 2 

Programos tikslas 
Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, 

socialinės atsakomybės stiprinimas 
Kodas 4.1 

Tikslo aprašymas: 

Tikslu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat 

padėti įveikti socialinę atskirtį. Tikslo įgyvendinimas prisideda prie didėjančio socialinių paslaugų 

prieinamumo ir gerėjančios jų kokybės, teikiamų poreikius atitinkančių paslaugų didinant jų 

pasiekiamumą ir kompleksiškumą. Tikslas apima įvairias socialines grupes, skirtingų poreikių 

identifikavimą bei tenkinimą.  

Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• Didėjantis senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia teikiamų dienos 

socialinės globos bei socialinės priežiūros įstaigoje paslaugų prieinamumas 

• Švenčionių rajono šeimų, gaunančių kompleksinės pagalbos paslaugas, skaičius (šeimos) 

• Didėjantis socialinio būsto paslaugos prieinamumas (asmenys) 

Uždavinys: 

Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų 

įvairovę, užtikrinti pasiekiamumą ir 

kompleksiškumą 

Kodas 4.1.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Švenčionių rajono savivaldybėje teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos. 

Socialines paslaugas, jų turinį pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų 

tipus apibrėžia socialinių paslaugų katalogas. Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo organizatorius 

yra savivaldybė. Ji planuoja savo teritorijos gyventojams socialines paslaugas, nustato socialinių 

paslaugų finansavimo poreikį. 

Įgyvendinamu uždaviniu numatoma: finansuoti nevyriausybines organizacijas, teikiančias 

ir/ar plėtojančias socialines paslaugas, įgyvendinančias kitas, bendruomenės sprendimais patvirtintas, 

socialines veiklas rajone; organizuoti ir teikti socialines paslaugas; aprūpinti techninėmis pagalbos 

priemonėmis rajono gyventojus; vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimą; finansuoti ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, teikiamas ne savivaldybės pavaldumo globos įstaigose; 

teikti socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms; teikti kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems 
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asmenims; teikti Priklausomybės ligų konsultanto paslaugas; skirti ir mokėti pagalbos pinigus ir kitas 

išmokas šeimoms, globojančioms (besirūpinančioms) nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų 

globos vaikus, vykdyti socialinių paslaugų plėtros projektus. 

Uždaviniui įgyvendinti numatytos veiklos: 

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų ne 

savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigose finansavimas. Priemonės įgyvendinimas leis 

kiekvienais metais 40 asmenų kompensuoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, taip 

pat ne mažiau nei 1 vaikui kompensuoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ar socialinės 

priežiūros paslaugas.  

Numatoma užtikrinti ir Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro veiklos organizavimą bei 

teikiamų paslaugų užtikrinimą, finansuoti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, 

teikiamas vaikų dienos centruose, užtikrinti kompleksinių paslaugų teikimą Bendruomeniniuose 

šeimos namuose, užtikrinti laiku teikiamas asmenis gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius 

sprendimus vertinimą bei išvadų teikimą, įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 

pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims programos tęstinumą, pagal poreikį finansuoti asmeninės 

pagalbos neįgaliesiems teikimą bei užtikrinti kitų būtinų socialinių paslaugų teikimą Švenčionių 

rajone. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Suaugusių asmenų, kuriems kompensuojamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos 

paslaugos, skaičius 

• Vaikų, kuriems kompensuojamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ar socialinės 

priežiūros paslaugos, skaičius 

• Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 

• Vaikų, gavusių vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, skaičius 

• Finansavimą gavusių įstaigų skaičius 

• Bendruomeniniuose šeimos namuose gaunančių paslaugas asmenų (šeimų) skaičius 

• Neveiksnių asmenų, kuriems peržiūrėta būklė ir priimti sprendimai dėl tikslingumo kreiptis į 

teismą skaičius 

• Įgyvendintų programų skaičius 

• Asmenų, gavusių asmeninės pagalbos paslaugą, skaičius 

• Asmenų, gavusių transporto paslaugą, skaičius  

• Asmenų, gavusių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei dienos užimtumo 

paslaugas socialinėse dirbtuvėse, skaičius. 

Uždavinys: 
Didinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę 

atskirtį 
Kodas 4.1.2. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu numatoma: remti nepasiturinčias šeimas, auginančias mokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikus; teikti piniginę ir nepiniginę paramą nepasiturinčioms šeimoms bei 

mokėti laidojimo pašalpą ir paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių 

palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką mirusiojo artimiesiems; kompensuoti būsto nuomos ar 

išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį; skirti ir mokėti tikslines kompensacijas neįgaliesiems; 

skirti ir mokėti išmokas vaikams; skirti ir mokėti vienkartinę pašalpą gydymosi tinklams; remti 

asmenis, kuriems reikalinga socialinė ir materialinė parama. Priemone „Teikti Švenčionių rajono 

teritorijoje žuvusiųjų ir mirusiųjų žmonių palaikų pervežimo į teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų 
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įstaigas bei kitos paskirties vietas paslaugas“ siekiama teikti Švenčionių rajono teritorijoje žuvusiųjų 

ir mirusiųjų žmonių palaikų pervežimo į teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų įstaigas bei kitos 

paskirties vietas paslaugas. Įgyvendinat šį uždavinį taip pat numatoma plėsti socialinio būsto fondą, 

pritaikyti būstą neįgaliųjų poreikiams. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius 

• Mokinių, kuriems skirti mokinio reikmenys, skaičius  

• Vidutinis asmenų, kuriems skirta socialinė pašalpa, skaičius 

• Vidutinis asmenų, kuriems skirta būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam bei šaltam vandeniui, 

šildymo kompensacija kitomis kuro rūšimis, skaičius 

• Vidutinis asmenų, kuriems suteikta teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą, skaičius 

• Vidutinis asmenų, kuriems skirta laidojimo pašalpa ir parama užsienyje mirusių (žuvusių) 

Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, skaičius 

• Vidutinis gavėjų, kuriems skirtos tikslinės kompensacijos, skaičius 

• Vaikų, kuriems skirtos išmokos, skaičius  

• Asmenų,  kuriems skirta vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpa, skaičius 

• Žuvusiųjų ir mirusiųjų žmonių palaikų, pervežtų į teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų įstaigas 

bei kitos paskirties vietas asmenų skaičius 

• Išnuomotų būstų skaičius 

• Įsigytų socialinių būstų skaičius 

• Butų skaičius 

• Įsigytų socialinių būstų skaičius 

• Remontuotų gyvenamųjų patalpų (socialinių būstų) skaičius 

• Neįgaliesiems pritaikytų būstų ir aplinkos skaičius 

• Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų skaičius 

• Socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius 

• Vidutinis pavežamų mokinių skaičius per metus 

• Kitų kategorijų keleivių, gaunančių kompensaciją, kelionių skaičius (tūkst.) 

• Humanitarinės pagalbos priemonių skaičius 

• Vidutinis gavėjų, kuriems skirtos  kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, skaičius 

• Vidutinis gavėjų, kuriems skirtos vienkartinės išmokos įsikurti ir mėnesinės kompensacijos vaiko 

ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti laikinąją 

apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams, skaičius 

Uždavinys: Užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką  Kodas 4.1.3 

Uždavinio aprašymas: 

Siekiant užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką numatoma daug dėmesio skirti globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių paieškai bei rengimui, teikti piniginę pagalbą pagalbos pinigais ir vienkartinėmis 

išmokomis šeimoms, globojančioms, prižiūrinčioms likusius be tėvų globos vaikus, užtikrint rajone 

galimybę teikti budinčių globotojų paslaugas, didinti vaikų gerovės ir saugumo didinimo paslaugas, 

plėsti teikiamas paslaugas šeimai, globėjams bei rūpintojams, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Parengtų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių skaičius 

• Globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų, gaunančių pagalbos pinigus ir vienkartines išmokas,  

skaičius  

• Vaikų, globojamų (rūpinamų), prižiūrimų globėjų (rūpintojų) ir budinčių  globotojų šeimose, 
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skaičius 

• Budinčių globotojų, skaičius 

• Globos centre budinčių globotojų šeimose prižiūrimų vaikų skaičius 

• Sukurtų darbo vietų skaičius 

• Paslaugų gavėjų skaičius, asm 

• Nelydimų nepilnamečių užsieniečių ar likusių be tėvų globos vaikų skaičius 

Uždavinys: 
Modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų 

įstaigų infrastruktūrą 
Kodas 4.1.4. 

Uždavinio aprašymas: 

Siekiant modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą Švenčionių rajone numatoma 

Pabradės mieste įkurti dienos centrą suaugusiems asmenims su negalia, vykdyti bendruomeninių 

vaikų globos namų plėtrą bei plėsti užimtumo paslaugas neįgaliesiems. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Įkurtų suaugusiųjų asmenų su negalia  dienos centrų skaičius  

• Įkurtų bendruomeninių vaikų globos namų skaičius, įgyvendinant projektą 

• Suremontuotų dienos užimtumo centrų/socialinių dirbtuvių skaičius 

Programos tikslas 
Gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas 

ir fizinio aktyvumo skatinimas 
Kodas 4.2 

Tikslo aprašymas: 

Tikslu siekiama užtikrinti efektyvų rajono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimą, 

kuris prisidėtų prie gyventojų ligotumo, neįgalumo ir mirtingumo mažėjimo, sveikatingumo 

stiprinimo ir sveikatos gerėjimo. Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos 

įgyvendina įvairius sveikatos projektus rajone, Visuomenės sveikatos biuras vykdo visuomenės 

sveikatos stebėseną ir vaikų sveikatos stebėseną bendrojo ugdymo mokyklose. 

Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamose programose 

dalyvaujančių asmenų skaičius, proc. 

Uždavinys: 
Modernizuoti ir plėsti sveikatos priežiūros 

įstaigų infrastruktūrą 
Kodas 4.2.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Sparčiai senstant visuomenei, ypač svarbu gerinti dirbančiųjų žmonių sveikatą ir šalinti 

veiksnius, sąlygojančius gyventojų sergamumą, invalidumą ir mirtingumą. Siekiant pastarųjų tikslų, 

uždaviniu numatoma užtikrinti šiuolaikinę ir modernią sveikatos priežiūrą, jos prieinamumą ir 

efektyvumą, diegti ir tobulinti informacines technologijas, e-sveikatos priemones, atnaujinti sveikatos 

priežiūros įstaigų medicininę, kompiuterinę įrangą bei infrastruktūrą. Rajone vykdomas Švenčionių 

rajono centrinės ligoninės pastato rekonstravimas, modernizuojami PSPC Švenčionėlių ir Pabradės 

padaliniai.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Rekonstruotų pastatų skaičius 

• Rekonstruotų medicinos punktų skaičius 

• Modernizuotų PSPC padalinių skaičius 

• Įdiegtų ir patobulintų informacinių technologijų, e-sveikatos priemonių, skaičius 
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Uždavinys: 
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, 

palankumą ir pasiekiamumą 
Kodas 4.2.2.  

Uždavinio aprašymas: 

Uždaviniu siekiama didinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, palankumą bei 

pasiekiamumą. Viena iš opiausių problemų, su kuriomis susiduria sveikatos priežiūros įstaigos – 

specialistų trūkumas. Įgyvendinant uždavinį dėmesys skiriamas reikiamų specialistų pritraukimui bei 

gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimui atnaujinant medicininę bei kompiuterinę įrangą. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Įsigytos medicininės ir (ar) kompiuterinės įrangos skaičius 

• Naujai pritrauktų asmens sveikatos priežiūros specialistų skaičius (specialisto išlaikymas, 

transporto ir komunalinių išlaidų kompensavimas) 

Uždavinys: 

Plėtoti visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, 

ugdant gyventojų sąmoningą rūpestį savo 

sveikata 

Kodas 4.2.3. 

Uždavinio aprašymas: 

Visuomenės ligotumas lemia neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes šalies ir 

savivaldybės mastu. Auga išlaidų dalis, tenkanti sveikatos priežiūros sistemai finansuoti. Taip pat 

viena iš visuomenės ligotumo neigiamų pasekmių yra neįgaliųjų skaičiaus augimas. Švenčionių rajono 

savivaldybė siekia mažinti gyventojų sergamumą, neįgalumą ir mirtingumą. Įgyvendinamu uždaviniu 

numatoma vykdyti įvairias ligų prevencijos programas, teikti informaciją gyventojams apie sveikos 

gyvensenos principus ir tokiu būdu ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas visuomenėje. Vienas iš 

svarbesnių sveikatingumo gerinimo uždavinių – nuolatinis visuomenės sveikatingumo būklės 

stebėjimas, kurį vykdo Visuomenės sveikatos biuras ir specialistai, dirbantys Švenčionių rajono 

bendrojo ugdymo įstaigose. 

Įgyvendinant projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas 

tuberkulioze sergantiems asmenims Švenčionių rajone“ pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ bus siekiama mažinti Švenčionių rajono gyventojų 

sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų 

atsiradimo ir plitimo. Projekto įgyvendinimo metu planuojamas medicinos personalo vykimas pas 

tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas. Taip pat norint paskatinti 

reguliariai vartoti vaistus, asmenims, sergantiems tuberkulioze, bus suteikiami 9 eurai per savaitę 

maisto išlaidų padengimui.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Programos lėšomis finansuotų projektų skaičius 

• Veikloje dalyvavusių asmenų skaičius 

• Parengta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 

• Atliktų tyrimų, skaičius 

• Išduotų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų skaičius 

• Tuberkulioze sergančių asmenų, apsilankiusių (dots) kabinete, skaičius 

• Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugas teikiančio kabineto išlaikymas 

(specialisto išlaikymas, transporto išlaidų kompensavimas) 
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Uždavinys: 
Gerinti gyventojų psichinę sveikatą ir paslaugų 

prieinamumą 
Kodas 4.2.4. 

Uždavinio aprašymas: 

Gyvenant sudėtingu ir įtampos laiku gyventojai ne visuomet laiku kreipėsi pagalbos siekiant 

gerinti psichinę sveikatą. Šio uždavinio įgyvendinimas prisideda prie pasitenkinimo gyvenimu ir 

atskiromis jo sritimis (šeima, draugais, turtine padėtimi ir kt.), savimi, laimės didėjimu Švenčionių 

rajone. Priemonės apima visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo, ankstyvosios 

savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtra bei vaikų ir jaunimo 

psichinės sveikatos stiprinimo bei paslaugų prieinamumo gerinimo veiklas. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Įgyvendintų savižudybių prevencijos priemonių skaičius 

• Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos 

paslaugos vaikams, skaičius 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Įgyvendinant Lietuvos socialinę politiką, teikiama piniginė ir kita socialinė parama sudarys 

savivaldybės gyventojams jų galimybes atitinkančias bei žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo 

sąlygas. Įgyvendinus šios programos uždavinius ir priemones, pagerės socialinių paslaugų 

prieinamumas, teikiamų socialinių paslaugų kokybė, sumažės eilės rajono socialinių paslaugų 

įstaigose, mažės socialinė atskirtis. Taip pat bus aktyviau sprendžiamos neįgaliųjų socialinės 

integracijos problemos. Priemonės, įgyvendintos sveikatos priežiūros srityje, leis efektyviau 

organizuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbą, prevencinių programų įgyvendinimą, o tai prisidės prie 

gerėjančių gyventojų sveikatingumo rodiklių. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: 

Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, paskolos, Europos Sąjungos (parama) ir kitos lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI 

VISUOMENĖ  

2.1. Tikslas: Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas 

2.1.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, užtikrinti pasiekiamumą ir 

kompleksiškumą 

2.1.2. Uždavinys: Didinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį 

2.1.3. Uždavinys: Užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką 

2.1.4. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą 

2.3. Tikslas: Gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas 

2.3.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą 

2.3.2. Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą 

2.3.3. Uždavinys: Plėtoti visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, ugdant gyventojų sąmoningą 

rūpestį savo sveikata 
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2.3.4. Uždavinys: Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę 

2.3.5. Uždavinys: Gerinti gyventojų psichinę sveikatą ir paslaugų prieinamumą 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, LR Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, LR Socialinių paslaugų įstatymas, LR 

Išmokų vaikams įstatymas, LR Tikslinių kompensacijų įstatymas, LR Socialinės paramos mokiniams 

įstatymas, LR Paramos mirties atveju įstatymas, LR Sveikatos sistemos įstatymas, LR Visuomenės 

sveikatos priežiūros įstatymas, LR Visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas ir kt. 
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ŽALIOJO KURSO PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2023- ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-ai), 

kodas  
Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722 

Vykdytojas (-ai), kodas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 1 

Žemės ūkio skyrius, 1.9 

Mokesčių ir turto skyrius, 1.10 

Vietinio ūkio skyrius, 1.14 

Adutiškio seniūnija, 1.15 

Cirkliškio seniūnija, 1.16 

Kaltanėnų seniūnija, 1.17 

Labanoro seniūnija, 1.18 

Magūnų seniūnija, 1.19 

Pabradės seniūnija, 1.20 

Sarių seniūnija, 1.21 

Strūnaičio seniūnija, 1.22 

Svirkų seniūnija, 1.23 

Švenčionių seniūnija, 1.24 

Švenčionėlių seniūnija, 1.25 

 

Programos pavadinimas Žaliojo kurso programa Kodas 5 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia grėsmę siekiamai 

aukštai gyvenimo kokybei. Kuriama darna tarp gamtos ir urbanizuotų 

teritorijų leidžia mažinti neigiamą poveikį lokaliai, prisidedant prie 

globalių pokyčių sistemos. Investuojant į patrauklią žalią aplinką 

didina Švenčionių rajono socialinį, ekonominį patrauklumą, kuria 

estetišką ir efektyviai valdomą aplinką, atitinkančią besikeičiančios 

bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius.  

Švenčionių rajono savivaldybė siekia tapti modernia, efektyviai 

turimus išteklius naudojančia ir konkurencinga savivaldybe.  

Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu 

reglamentuojamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto 

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; aplinkos kokybės 

gerinimas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 

diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, 

sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas; ir valstybinės (valstybės 

perduotos savivaldybėms) funkcijos: savivaldybei priskirtos 

valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir 

disponavimas juo patikėjimo teise. 

Ilgalaikis prioritetas (-ai) 

 (pagal SPP) 

Pasiekiama, modernios infrastruktūros žalioji 

savivaldybė 
Kodas 3 
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Programos tikslas 
Patrauklios gyvenamosios aplinkos 

užtikrinimas 
Kodas 5.1. 

Tikslo aprašymas: 

Nepakankamą Švenčionių rajono konkurencingumą, o taip pat investicinį ir gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą, be kitų veiksnių, lemia ir prasta viešosios aplinkos ir bendruomeninės 

infrastruktūros būklė, gyvenamosios aplinkos patrauklumas, kuris iš dalies lemia ir gyvenimo kokybę. 

Siekiant gerinti aplinkos būklę, mažinti ūkinės veiklos neigiamą įtaką aplinkos būklei, Švenčionių 

rajono savivaldybė rengia ir įgyvendina žaliojo kurso programą, kuri apima įvairias aplinkosaugines 

veiklas. Numatytos įgyvendinti priemonės yra skirtos pagerinti rajono gyvenamąją ir verslo aplinką, 

daugiausiai dėmesio skiriant aplinkosauginių priemonių įgyvendinimui, atliekų tvarkymo sistemos 

tobulinimui, aplinkosauginiam švietimui. 

Rezultato/efekto  vertinimo kriterijai: 

• Surenkamų mišrių komunalinių atliekų skaičius. 

Uždavinys: 
Mažinti aplinkos užterštumą, didinti 

kraštovaizdžio patrauklumą 
Kodas 5.1.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Įgyvendinant šį uždavinį bus pagerinta Švenčionių rajono aplinkos būklė, racionaliai 

naudojami gamtos ištekliai, sumažinta ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Numatytos priemonės 

leis vykdyti aplinkos išsaugojimo ir kokybės kontrolės, vandens telkinių būklės gerinimo, želdynų ir 

želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėjimo, želdynų atkūrimo, želdynų veisimo ir inventorizavimo 

bei kt. priemones. 

Įgyvendinant uždavinį numatoma atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių 

apsaugos taisykles, įgyvendinti aplinkos monitoringo programas, gerinti esamas rekreacines zonas bei 

įrengti naujas, vykdyti gamtos paveldo objektų priežiūrą, organizuoti tvarkybos darbus, skirti 

finansavimą invazinių rūšių kontrolei ir kt. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Atnaujintos Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, vnt. 

• Naujų želdinių įsigijimas (viešoms erdvėms), vnt. 

• Pavojų keliančių medžių šalinimas, vnt. 

• Įgyvendinamų aplinkos monitoringo programų,  skaičius 

• Finansuotų rekreacinių zonų, gamtos paveldo objektų priežiūros ir tvarkymo darbų skaičius, vnt. 

• Teritorijų, kuriose naikintas sosnovskio barštis, plotas, ha 

• Prašymų, kuriems skirtas finansavimas, skaičius 

• Įrengtų vandens transporto priemonių nuleidimo vietų skaičius, vnt. 

Uždavinys: 
Gerinti atliekų tvarkymo sistemą, skatinti 

gyventojų aplinkosauginį švietimą 
Kodas 5.1.2. 

Uždavinio aprašymas: 

Švenčionių rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo sistema yra integrali 

regioninės sistemos dalis. Komunalinių atliekų tvarkymą Vilniaus regiono savivaldybėse koordinuoja 

UAB „VAATC“. 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą (atliekų surinkimas ir transportavimas, aprūpinimas 

konteineriais ir kt.) rajone teikia UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. 

Uždaviniu Švenčionių rajono savivaldybė numato: organizuoti bešeimininkių atliekų (taip pat ir 
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pavojingų) surinkimą ir tvarkymą; organizuoti atliekų surinkimą ir tvarkymą iš rajono atliekų turėtojų; 

organizuoti tekstilės atliekų surinkimą bei tvarkymą; vykdyti asbesto atliekų tvarkymą; vykdyti atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros priemones; administruoti vietinės rinkliavos mokestį už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą; įdiegti informacinę komunalinių atliekų surinkimo monitoringo ir 

atsiskaitymo valdymo sistemą; parengti atliekų prevencijos ir tvarkymo planą, vykdyti ekologinį 

švietimą. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Sutvarkytų bešeimininkių atliekų kiekis, t 

• Sutvarkytų tekstilės atliekų kiekis, t 

• Iš namų ūkių surinktų ir sutvarkytų asbesto atliekų kiekis, t 

• Surinktų ir sutvarkytų mišrių komunalinių atliekų kiekis, t 

• UAB "VAATC" įstatinio kapitalo didinimo papildomi įnašai, Eur  

• Įdiegtų sistemų skaičius, vnt. 

• Naujų konteinerių skaičius, vnt. 

• Naujų kompostavimo dėžių individualioms valdoms skaičius, vnt. 

• Sutvarkytų bešeimininkių naudotų padangų atliekų kiekis, t 

• Naujų individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius, kompl. 

• Parengtas atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, vnt. 

• Parengtų straipsnių savivaldybės tinklapyje, vietinėje spaudoje skaičius, vnt. 

Uždavinys: Užtikrinti gyvūnų gerovę ir apsaugą kodas 5.1.3. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždavinio įgyvendinimu Švenčionių rajono savivaldybė siekia stiprinti gyvūnų gerovę bei 

didinti jų apsaugą. Įgyvendinant uždavinį prisidedama prie ES gyvūnų gerovės taisyklių taikymo 

vietos savivaldybėje. Uždavinys apims ne tik gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse taisyklių 

atnaujinimo bei organizuot bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo, tačiau aktyviai 

dalyvaus gyventojų švietimo ir mokymo veikloje, informuojant apie naminių gyvūnų priežiūrą, 

poreikių tenkinimą ir kt. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Atnaujintų gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse taisyklių skaičius, vnt. 

• Organizuotų bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo veiklų skaičius, vnt. 

• Parengtų straipsnių savivaldybės tinklapyje, vietinėje spaudoje skaičius, vnt. 

Programos tikslas Tvaraus išteklių naudojimo užtikrinimas Kodas 5.2. 

Tikslo aprašymas: 

Siekiant tvariai naudoti turimus išteklius daug dėmesio rajone skiriama gyventojų 

aplinkosauginiam švietimui, skatinamųjų priemonių įgyvendinimui. Viena iš efektyviausių ir 

Švenčionių rajone dažnai gyventojų pasirenkamų priemonių – energijos efektyvumo didinimas 

daugiabučiuose namuose taip prisidedant prie CO2 sutaupymo. Numatoma daugiau dėmesio skirti 

alternatyvių energijos šaltinių diegimo skatinimui: saulės, vėjo išteklių naudojimui daugiabučiuose bei 

individualiuose namuose.  

Rezultato/efekto  vertinimo kriterijai: 

• Švenčionių  rajono savivaldybės teritorijoje renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius 

(užbaigta renovacija) (vienetai) 

Uždavinys: Mažinti energijos suvartojimą pastatų šildymui Kodas 5.2.1. 
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Uždavinio aprašymas: 

Siekiant pagerinti Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų,  kvartalų bei pavienių 

daugiabučių gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti bendrą išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 taršą, pagerinti vizualinį miesto vaizdą, tuo užtikrinant kvartalų, 

miestų, kaimų ir gyvenviečių patrauklumą, gyventojų gyvenimo kokybės pagerėjimą būtina atnaujinti 

(modernizuoti) atrinktuose kvartaluose esančius viešuosius, daugiabučius, vienbučius. Gerinti 

gyvenamąją aplinką, mažinti energinių išteklių sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį 

esminiams statinio reikalavimams, atrinktuose Švenčionių rajono daugiabučiuose namuose, 

numatoma įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones, būtinas statinių naudojimo ir 

priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiančias sumažinti bendras visų daugiabučių namų 

energijos sąnaudas. 

Savivaldybės vaidmuo daugiabučių namų renovacijos procese nėra tiesioginis, tačiau numatoma 

vykdyti informacijos apie daugiabučių namų renovavimo galimybes sklaidą, skatinti gyventojus 

renovuoti būstą: tęsti savanorišką daugiabučių kvartalų renovaciją, numatant galimybę daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus supažindinti su parengtais investiciniais planais, 

priemonių paketais.  

Siekiant, kad Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslai būtų 

įgyvendinti ir daugiabučių namų atnaujinimo procesas vyktų sklandžiau dėl finansuotojo paskolos 

suteikimo, savivaldybė tarybos sprendimu perima ir išieško teismine tvarka gyventojų įsiskolinimus, 

viršijančius daugiau kaip 10 proc. viso daugiabučio gyvenamojo namo butų, turinčių skolų už 

komunalines paslaugas.  

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Perimtų skolų dalis (proc.) 

• Parengta investicijų projektų savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų 

modernizavimui, vnt. 

• Atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičius, vnt. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Programos priemonių įgyvendinimas prisidės prie gyventojų bei ateities kartų gerovės ir sveikatos 

gerėjimo: prisidedama prie grynesnio oro, švaresnio vandens, didesnės biologinės įvairovės, renovuotų 

bei efektyviai energiją naudojančių pastatų plėtros rajone.  

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: 

Savivaldybės biudžeto, paskolos, aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos, Europos Sąjungos 

(parama) ir kitos lėšos. 

Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

III PRIORITETAS. PASIEKIAMA MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI 

SAVIVALDYBĖ 

3.3. Tikslas: Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas 

3.3.1. Uždavinys: Gerinti atliekų tvarkymo sistemą, skatinti gyventojų aplinkosauginį švietimą 

3.3.2. Uždavinys: Mažinti aplinkos užterštumą, didinti kraštovaizdžio patrauklumą 

3.3.4. Uždavinys: Užtikrinti gyvūnų gerovę ir apsaugą 
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3.4. Tikslas: Tvaraus išteklių naudojimo užtikrinimas 

3.4.1. Uždavinys: Mažinti energijos suvartojimą pastatų šildymui 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymas, LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, LR 

Aplinkos apsaugos įstatymas ir kt. 
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SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 

Biudžetiniai metai 2023 - ieji metai 

Asignavimų valdytojas 

(-ai), kodas  

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722 
Kontrolės ir audito tarnyba, 188682046 
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba prie Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos, 300093114 

Vykdytojas (-ai), kodas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 1 

Vyriausieji administracijos specialistai, 1.1 

Centralizuotas vidaus audito skyrius, 1.2 

Buhalterinės apskaitos skyrius, 1.3 

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius, 1.4 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, 1.5 

Finansų skyrius, 1.6 

Bendrasis skyrius, 1.7 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, 1.8 

Žemės ūkio skyrius, 1.9 

Mokesčių ir turto valdymo skyrius, 1.10 

Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, 1.13 

Adutiškio seniūnija, 1.15 

Cirkliškio seniūnija, 1.16 

Kaltanėnų seniūnija, 1.17 

Labanoro seniūnija, 1.18 

Magūnų seniūnija, 1.19 

Pabradės seniūnija, 1.20 

Sarių seniūnija, 1.21 

Strūnaičio seniūnija, 1.22 

Svirkų seniūnija, 1.23 

Švenčionių seniūnija, 1.24 

Švenčionėlių seniūnija, 1.25 

Kontrolės ir audito tarnyba, 2 

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba prie Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos, 4 

 

Programos 

pavadinimas 
Savivaldybės valdymo programa Kodas 6 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa siekiama užtikrinti efektyvų savivaldybės administracijos, 

savivaldybės tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą, 

teikti visuomenės poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas. Programa 

realizuojamos LR Vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios 

savivaldybių funkcijos ir valstybinės (valstybės perduotos 

savivaldybėms) funkcijos. Programos tęstinumas ir sėkmingas 

įgyvendinimas yra svarbus tolimesniam Švenčionių rajono savivaldybės 

ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, kadangi nuo to, kaip efektyviai ir 

racionaliai dirbs savivaldybės institucijos, priklauso visų vykdomų 
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programų rezultatai, o kartu ir Švenčionių rajono savivaldybės plėtros 

perspektyvos. 
 

Ilgalaikis prioritetas 
(-ai) (pagal SPP) 

Bendruomenėms atvira savivaldybė Kodas 4 

Ilgalaikis prioritetas 
(-ai) (pagal SPP) 

Socialiai atsakinga, išsilavinusi, sveika ir saugi 

visuomenė 
 2 

Programos tikslas Vietos savivaldos stiprinimas Kodas 6.1 

Tikslo aprašymas: 

Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą ir jos 

sudarytas, jai atskaitingas vykdomąsias ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė 

įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas, 

kurios pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų 

teikimo, pagal sprendimų priėmimo laisvę – į savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas 

savivaldybėms). 
Įgyvendindama Savivaldybės valdymo programą, savivaldybė siekia užtikrinti sklandų 

savivaldybės darbo organizavimą, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais jai priskirtų 

funkcijų bei prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą. Savivaldybė siekia skatinti vietos savivaldą, 

stiprinti bendruomenės ir viešojo sektoriaus sąveiką, didinti veiklos skaidrumą bei planavimo 

efektyvumą. 
Švenčionių rajono savivaldybės vienas iš pagrindinių tikslų yra stiprinti vietos savivaldą. Šiuo 

tikslu siekiama užtikrinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių 

(seniūnijų) bei Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą, tinkamai įgyvendinti valstybines 

(valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei 

valdyti ir prižiūrėti savivaldybės turtą. 

Rezultato/efekto vertinimo kriterijai: 

• Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų teikiamų el. būdu apimties pokytis (procentas) 

Uždavinys 
Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti 

paslaugų kokybę ir prieinamumą 
Kodas 6.1.1. 

Uždavinio aprašymas:  

Įgyvendinant šį uždavinį vykdoma nekilnojamojo turto teisinė registracija, atliekamas 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto vertinimas, kadastriniai matavimai,  organizuojamas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos darbas, o taip 

pat įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo priemonės. Viena iš prioritetinių savivaldybės 

valdymo programos krypčių Gyventojų aptarnavimo gerinimas ir administracinės naštos mažinimas, 

siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius 

išteklius. Įgyvendinant uždavinį užtikrinamos kokybiškos savivaldybės teikiamos viešosios paslaugos, 

pagal poreikį teikiamos subsidijos UAB „Švenčionių švara“ apmokant šilumos kainos skirtumą.  

Švenčionių rajono savivaldybė, įgyvendindama Strateginį plėtros planą, vykdo investicinius 

projektus, kuriems finansuoti neužtenka savivaldybės biudžeto lėšų, todėl Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija yra prisiėmusi finansinius įsipareigojimus, ilgalaikes paskolas. 

Įgyvendinant numatytas veiklas taip pat bus vykdomas savalaikis finansinių įsipareigojimų 
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apmokėjimas pagal pasirašytas sutartis ir sudarytus paskolų gražinimo grafikus bei priskaičiuotų 

palūkanų apmokėjimas. 

Produkto vertinimo kriterijai: 
• Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius 

• Inventorizuotų pastatų ir inžinerinių statinių skaičius 

• Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius 

• Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų užimtumas proc.  

• Mokymuose dalyvavusių Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų 

dalis, proc. 

• Atnaujintos/naujai įsigytos įrangos dalis nuo visos įrangos, proc. 

• Prašymų, pateiktų elektroninėmis priemonėmis, didėjimas  palyginus su praeitais metais (proc.) 

• Įgyvendintų korupcijos prevencijos priemonių skaičius per metus, vnt. 

• Parengtos ir Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtos Antikorupcinio vertinimo pažymos 

(proc.) 

• Parengtos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencinės taisyklės, vnt. 

• Savivaldybės administracijos darbuotojų dalis, dalyvavusi lygių galimybių mokymuose, (proc.) 

• Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos etatų skaičius 

• Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą (proc.) 

• Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų, viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo 

lygis (proc.) 

• Tarybos narių skaičius 

• Saugomų dokumentų pagrindu išduotų raštų ir pažymų skaičius 

• Užregistruotų civilinės būklės aktų įrašų skaičius 

• Laiku teikiama informacija apie suteiktą Valstybės pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims 

(proc.) 

• Funkcijų vykdymas (proc.) 

• Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms, įsisavinimas (proc.) 

• Parengtas ir patvirtintas Švenčionių rajono jaunimo problemų sprendimo priemonių planas  

• Funkcijų vykdymas - jaunimo politikos formavimas (proc.) 

• Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, skaičius 

• Funkcijų vykdymas (proc.) 

• Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejų skaičius 

• Suformuotas rezervas 

• Atliktų gyventojų poreikių ir Švenčionių rajono savivaldybės lygiu teikiamų viešųjų ir 

administracinių paslaugų tyrimų bei apklausų skaičius, vnt. 

• Parengti ir patikslinti strateginiai veiklos planai, vnt. 

• Parengta Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2022 - 2024 metų strateginio veiklos 

plano vykdymo ataskaita už 2022 metus, vnt. 

• Parengtų ir (arba) koreguotų bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų skaičius (vnt.) 

• Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas, ha 

• Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.) 

• Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos) vykdymo savalaikiškumas (proc.) 

• Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.) 
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Programos tikslas Viešojo saugumo didinimas Kodas 6.2. 

Tikslo aprašymas: 

Tikslu numatoma tenkinti savivaldybės gyventojų viešuosius poreikius ir interesus, teikiant 

kokybiškas viešąsias paslaugas: viešosios tvarkos ir eismo saugumo; priešgaisrinės saugos.  

Rezultato/efekto vertinimo kriterijus: 

• Viešosioms paslaugoms teikti skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam rajono gyventojui (Eur)  

Uždavinys Užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą Kodas 6.2.1. 

Uždavinio aprašymas: 

Uždavinio įgyvendinimas užtikrins nepertraukiamą savivaldybės priešgaisrinės apsaugos 

tarnybos veiklą, prisidės prie viešosios tvarkos ir eismo saugumo stiprinimo. Numatytos priemonės 

apima mobilizacijos administravimo veiklų vykdymą bei civilinės saugos organizavimą. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

• Ugniagesių komandų skaičius 

• Priešgaisrinės tarnybos darbuotojų etatų skaičius 

• Prižiūrimų vaizdo stebėjimo sistemų (vaizdo kamerų) skaičius 

• Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius 

• Surengtų civilinės saugos mokymų ir pratybų skaičius 

• Civilinės saugos prevencijos priemonių plano rengimas ir suplanuotų priemonių įgyvendinimas 

(proc.) 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Įgyvendinus programą bus užtikrintas efektyvus Švenčionių rajono savivaldybės institucijų 

darbo organizavimas, didės viešojo valdymo kokybė. Programa bus tinkamai vykdomos LR teisės 

aktais savivaldybei priskirtos funkcijos, o taip pat tenkinami Švenčionių rajono savivaldybės 

gyventojų viešieji interesai. Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas prisidės prie skaidresnio 

savivaldybės finansinių išteklių ir valdomo turto panaudojimo, augančio savivaldybės veiklos 

viešumo. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžeto lėšos, specialioji tikslinė dotacija, biudžetinių įstaigų pajamos, paskolos ir kitos 

lėšos, Europos Sąjungos (parama) lėšos ir kt. 

 

Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa: 

II PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI 

VISUOMENĖ 

2.5. Tikslas: Viešojo saugumo didinimas 

2.5.1. Uždavinys: Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą 

2.5.2. Uždavinys: Įgyvendinti prevencines veiklas ir programas 

IV PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ 

4.3. Tikslas: Vietos savivaldos stiprinimas 

4.3.1. Uždavinys: Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą 

4.3.2. Uždavinys: Rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti 
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Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Viešojo administravimo įstatymas, LR Valstybės tarnybos 

įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR Akcinių bendrovių 

įstatymas, LR Valstybinės kalbos įstatymas, LR Vaiko teisių apsaugos įstatymas, LR Dokumentų ir 

archyvų įstatymas, LR Civilinis kodeksas, LR Pilietybės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, LR 

Biudžeto sandaros įstatymas ir kt. 

  
 

7. Priedai 
 



55000,0 82000,0 82000,0

  BL 1200,0

SB (KT) 84000,0 90000,0 90000,0

SB (PTP) 3000,0 3000,0 3000,0

88200,0 93000,0 93000,0

04 SB (VB) 57800,0 254040,0 248383,0

SB(KT) 80000,0 80000,0

57800,0 334040,0 328383,0

1 1 1 4
Švenčionių miesto vietos plėtros  strategijos 

parengimas
1 04 SB(KT) TP 23000,0 30000,0 30000,0

Švenčionių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų 

strateginio veiklos plano

1 priedas

55000,0

2023 - 2025 METŲ EKONOMINĖS APLINKOS IR INVESTICIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI
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Finansavimo 

šaltinis

 Numatomi 2024 -

ųjų metų

asignavimai

 Numatomi 2025 -ųjų 

metų

asignavimai

SB (KT) 82000,0 82000,0

Vertinti, atnaujinti ir taikyti finansines 

skatinimo priemones Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančioms verslo įmonėms, 

asmenims, ketinantiems pradėti verslą

1.10 04

TP

Iš viso priemonei: 

3 04

Stiprinti teikiamas bei pristatyti ir pradėti 

naujas paslaugas BĮ Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centre

Iš viso priemonei: 

1

1 1

1

Iš viso priemonei: 

TP

1

U
žd
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 k

o
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as

11 1

1 programa. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

2023-ųjų metų

asignavimai

1. PRIORITETAS: PAŽANGI EKONOMIKA

1.Tikslas: Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas

1.1.Uždavinys: Gerinti verslo paramos, konsultavimo ir informavimo sistemą

P
ro

g
ra

m
o

s 
k

o
d

as

Planavimo 

būdas

1 TP

1 3

1 2

Rengti ir įgyvendinti užimtumo didinimo 

programas



23000,0 30000,0 30000,0

224000,0 539040,0 533383,0

224000,0 539040,0 533383,0

269000,0 269000,0 269000,0

SL 60241,0

ES 240095,0

300336,0

269000,0 569336,0 269000,0

11500,0 12600,0 12600,0

11500,0 12600,0 12600,0

280500,0 581936,0 281600,0

504500,0 1120976,0 814983,0

SB (KT) 173500,0 294600,0 294600,0

SL 60241,0

ES 240095,0

BL 1200,0

SB (PTP) 3000,0 3000,0 3000,0

SB (VB) 326800,0 523040,0 517383,0

504500,0 1120976,0 814983,0F
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sa
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o
 š
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n
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i Savivaldybės biudžetas

Paskolos

Europos Sąjungos (paramos) lėšos

Biudžeto likutis

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą

Dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Iš viso: 

Iš viso tikslui: 

Iš viso uždaviniui: 

Iš viso priemonei: 

1

05

1.2.2. Uždavinys: Alternatyvių veiklų kaimo vietovėse skatinimas

2 12600,0SB (KT) 12600,01 1

VVG Švenčionių partnerystės rajono 

savivaldybės vykdomiems projektams 

administruoti

269000,0TP

TP

TP2

2

2

Skerdiksnos upelio baseino hidrotechninių ir 

melioracijos statinių rekonstravimas 

Pabradės seniūnijoje

1.91

11500,0041

Iš viso priemonei: 

Iš viso uždaviniui:

SB (VB)

Iš viso priemonei: 

1.9 04 269000,0

1.2. Tikslas: Kaimo plėtra ir verslumo skatinimas

1.2.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį, stiprinti ekologinių ir netradicinių žemės ūkio šakų plėtrą

1
Valstybės deleguotų savivaldybės žemės 

ūkio funkcijų vykdymas 
269000,0

1 2

1

Iš viso tikslui:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei: 



2023 metai 2024 metai 2025 metai

P-1-1-1-1(1) Euroregionų, kuriuose dalyvaujama, skaičius 1 1 1

P-1-1-1-1(1) Finansinės paramos su verslo subjektais sutarčių skaičius 40 40 40

P-1-1-1-2(1) VTIC apsilankiusių turistų skaičius 2 900 2 900 2 900

P-1-1-1-2(2) VTIC suteiktų konsultacijų, verslo klausimais, skaičius 75 75 75

1.1.1.3.
Rengti ir įgyvendinti užimtumo didinimo 

programas
P-1-1-1-3

Pagal užimtumo didinimo programą įdarbintų asmenų 

skaičius
23 61 61

1.1.1.4.
Švenčionių  miesto vietos plėtros strategijos 

parengimas
P-1-1-1-4 Parengta miesto vietos plėtros strategija 1

1.2.1.1.
Valstybės deleguotų savivaldybės žemės ūkio 

funkcijų vykdymas 
P-1-2-1-1 Įsisavintų lėšų dalis (proc.) 100 100 100

1.2.1.2.

Skerdiksnos upelio baseino hidrotechninių ir 

melioracijos statinių rekonstravimas Pabradės 

seniūnijoje

P-1-2-1-2 Projekto įgyvendinimas (proc.) 100

1.2.2.1.

VVG Švenčionių partnerystės rajono 

savivaldybės vykdomiems projektams 

administruoti

P-1-2-2-1 Darbuotojų, administruojančių  projektus, skaičius 4 4 4

Vertinti, atnaujinti ir taikyti finansines skatinimo 

priemones Švenčionių rajono savivaldybėje 

veikiančioms verslo įmonėms, asmenims, 

ketinantiems pradėti verslą

1.1.1.1.

1.1.1.2.

Stiprinti teikiamas bei pristatyti ir pradėti naujas 

paslaugas BĮ Švenčionių verslo ir turizmo 

informacijos centre

EKONOMINĖS APLINKOS IR INVESTICIJŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Priemonės 

kodas
Priemonės pavadinimas

Rodiklio 

kodas
Rodiklio pavadinimas

Stebėsenos rodiklių reikšmės
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Finansavimo 

šaltinis

Planavimo 

būdas

2023-ųjų metų 

asignavimai

Numatomi 2024-iųjų 

asignavimai

Numatomi 2025-

ųjų asignavimai

SB (KT) 210400,00 330000,00 330000,00

KPPP 2200000,00 2400000,00 2400000,00

2410400,00 2730000,00 2730000,00

SB (KT) 25600,00 0,00 0,00

ES 119162,20 0,00 0,00

SL 0,00 0,00 0,00

144762,20 0,00 0,00

2 1 1 3 Vietinio ūkio priežiūra ir plėtra (rezervas)
1.14 1.15-

1.25
06 SB (KT) TP 176600,00 300000,00 300000,00

176600,00 300000,00 300000,00

SB (KT) 1565600,00 1800000,00 1800000,00

SB (PTP) 19100,00 19100,00 19100,00

1584700,00 1819100,00 1819100,00

22 TP
Vietinės reikšmės kelio 106(5-2V) ruožo 

(Magūnų g. 1A 6.150) rekonstrukcija
1.8, 1.1411

Švenčionių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų 

strateginio veiklos plano

2 priedas

2023 - 2025 METŲ INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR 

3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI SAVIVALDYBĖ

1.Tikslas: Pasiekiamumo gerinimas

2 programa. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

1.1. Uždavinys: Plėsti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą

2 1 1 1 1.14 TP

Iš viso priemonei:

06

Plėsti ir (ar) atnaujinti esamą Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje esančių gatvių, kelių, 

privažiavimo kelių tinklą, asfaltuoti žvyrkelius

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

06

Iš viso priemonei:

Švenčionių rajono seniūnijų viešųjų teritorijų 

priežiūra ir įgyvendinimas

1.14, 1.15-

1.25
06 TP2 1 1 4



2 1 1 5

Plėsti ir (ar) atnaujinti  Švenčionių rajono 

savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų 

kiemus

1.14, 1.15-

1.25
06 TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 1 1 6

Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros 

plėtros finansavimas ir Kompensavimas už 

privataus savivaldybės infrastruktūros plėtros 

iniciatoriaus lėšomis įrengtą prioritetinę 

savivaldybės  infrastruktūrą

1.14 06 SB(PTP) TP 80000,00 75000,00 75000,00

80000,00 75000,00 75000,00

2 1 1 7

Kompensavimas už privataus savivaldybės 

infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis 

įrengtą neprioritetinę savivaldybės 

infrastruktūrą

1.14 06 BL TP 161900,00 75000,00 75000,00

161900,00 75000,00 75000,00

4558362,20 4999100,00 4999100,00

2 1 2 1

Plėsti ir(ar) atnaujinti  susisiekimo 

infrastruktūrą bevariklio transporto 

priemonėms Švenčionių rajono savivaldybėje

1.14, 1.8 04 TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 1 2 2 Dviračių tako įrengimas Švenčionių mieste 1.14, 1.8 06 ES TP 6700,00 0,00 0,00

6700,00 0,00 0,00

6700,00 0,00 0,00

2 1 3 1
Kompleksiškas Švenčionių miesto viešųjų 

erdvių sutvarkymas, 2 etapas
1.8, 1.14 06 SL TP 43100,00 0,00 0,00

43100,00 0,00 0,00

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1.3. Uždavinys: Didinti miesto ir kaimo gyvenamųjų erdvių patrauklumą

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

1.2. Uždavinys: Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, plėtoti gyventojų darnų judumą bei mobilumą



2 1 3 2
Investicinių, techninių projektų parengimas, 

objektų techninė priežiūra
1.8, 1.14 06 SB (KT) TP 335000,00 30000,00 30000,00

335000,00 30000,00 30000,00

ES 73932,48

SB (KT) 18483,12

92415,60 0,00 0,00

470515,60 30000,00 30000,00

5035577,80 5029100,00 5029100,00

2 2 1 1

Plėsti ir(ar) atnaujinti  Švenčionių rajono 

savivaldybės gatvių, kelių, viešųjų teritorijų, 

autobusų stotelių ar turistinių objektų 

apšvietimą, diegiant energiją taupančias 

priemones

1.14 06 TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 2 1 2

Statomų, rekonstruojamų, remontuojamų 

objektų prijungimas prie energijos skirstymo 

operatorių valdomų tinklų

1.14 06 SB (KT) TP 20000,00 10000,00 10000,00

20000,00 10000,00 10000,00

2 2 1 3

Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės atsinaujinančių ir alternatyvių 

energijos šaltinių plėtros planus, galimybių 

studijas, programas 

1.8, 1.14 06 TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20000,00 10000,00 10000,00

2 2 2 1

Rajono gyvenviečių esamų vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo tinklų remontas, priežiūra ir 

plėtra

1.14, 1.15-

1.25
06 SB (KT) TP 57000,00 50000,00 50000,00

57000,00 50000,00 50000,00

2.1. Uždavinys: Skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą

2. Tikslas: Modernios inžinerinės infrastruktūros užtikrinimas

Švenčionėlių miesto prekyvietės atgaivinimas ir 

pritaikymas viešam naudojimui
1.8, 1.14  06 TP

Iš viso priemonei:

2 1 3 3

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

2.2. Uždavinys:  Modernizuoti ir plėsti esamą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą

Iš viso tikslui:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:



VIPA 37800,00 0,00 0,00

SB (KT) 22000,00 20000,00 20000,00

59800,00 20000,00 20000,00

2 2 2 3

Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir 

prijungimas prie esamų centralizuoto nuotekų 

tvarkymo sistemų Pabradės, Švenčionėlių ir 

Švenčionių miestų aglomeracijose

1.14 06 SB (KT) TP 43000,00 17000,00 17000,00

43000,00 17000,00 17000,00

2 2 2 4

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra 

Švenčionių rajone

1.14 06 VIPA TP 72000,00 0,00 0,00

72000,00 0,00 0,00

SB (KT) 57000,00 0,00 0,00

VB 3754000,00

57000,00 0,00 0,00

2 2 2 6
Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus 

apskrityje esančiose aglomeracijose
1.14 06 SB (KT) TP 1500000,00 0,00 0,00

1500000,00 0,00 0,00

2 2 2 7

Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 

Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei 

Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.

1.14 06 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1788800,00 87000,00 87000,00

1808800,00 97000,00 97000,00

6844377,80 5126100,00 5126100,00

SB (KT) 4030683,1 2557000,0 2557000,0

SL 43100,0 0,0 0,0

ES 199794,7 0,0 0,0

BL 161900,0 75000,0 75000,0

SB (PTP) 99100,0 94100,0 94100,0

KPPP 2200000,0 2400000,0 2400000,0

VIPA 109800,0 0,0 0,0

VB 0,0 0,0 0,0

6844377,8 5126100,0 5126100,0

222 TP
Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių 

praplėtimas
1.14 065

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

TP062 1.14

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra 

Švenčionių rajone

222

Valstybės biudžetas

Iš viso programai:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso priemonei:

F
in

an
sa
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o
 š
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Savivaldybės biudžetas

Paskolos

Europos Sąjungos (paramos) lėšos

Biudžeto likutis

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Viešųjų investicijų plėtros agentūros lėšos



2023 metai 2024 metai 2025 metai

2.1.1.1.

Plėsti ir (ar) atnaujinti esamą Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje esančių gatvių, kelių, privažiavimo kelių tinklą, 

asfaltuoti žvyrkelius

P-2-1-1-1 Atnaujintų kelių (gatvių) ilgis, km 2,5 3 3

2.1.1.2.
Vietinės reikšmės kelio 106(5-2V) ruožo (Magūnų g. 1A 

6.150) rekonstrukcija
P-2-1-1-2 Rekonstruotos gatvės ilgis, km 1

2.1.1.3. Vietinio ūkio priežiūra ir plėtra (rezervas) P-2-1-1-3 Suformuotas rezervas, vnt. 1 1 1

2.1.1.4.
Švenčionių rajono seniūnijų viešųjų teritorijų priežiūra ir 

įgyvendinimas
P-2-1-1-4

Seniūnijų skaičius, kuriose vykdoma teritorijų priežiūra, 

vnt.
11 11 11

2.1.1.5.
Plėsti ir (ar) atnaujinti  Švenčionių rajono savivaldybės 

daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus
P-2-1-1-5

Atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų skaičius, 

vnt.
1

2.1.1.7

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis 

įrengtos neprioritetinės savivaldybės infrastraktūros 

kompensavimas

P-2-1-1-7 Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. 2 2 2

P-2-1-1-8 (1) Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. 3 1 1

P-2-1-1-8 (2) Projektų skaičius, vnt. 3 1 1

Pėsčiųjų - dviračių tako projekto parengimas, vnt. 1

Pėsčiųjų - dviračių tako įrengimas, proc. 60 40

2.1.2.2. Dviračių tako įrengimas Švenčionių mieste P-2-1-2-2 Dviračių tako įrengimas, km 1,85

2.1.3.1.
Kompleksiškas Švenčionių miesto viešųjų erdvių sutvarymas, 

2 etapas
P-2-1-3-1 Atnaujinta viešoji erdvė, vnt. 1

2.1.3.2.
Investicinių, techninių projektų parengimas, objektų techninė 

priežiūra
P-2-1-3-2 Parengta techninių ir investicinių  projektų, vnt. 7 5 5

2.1.3.3.
Švenčionėlių miesto prekyvietės atgaivinimas ir pritaikymas 

viešam naudojimui
P-2-1-3-3 Atnaujintų viešųjų erdvių skaičius, vnt. 1

2.2.1.1.

Plėsti ir(ar) atnaujinti  Švenčionių rajono savivaldybės gatvių, 

kelių, viešųjų teritorijų, autobusų stotelių ar turistinių objektų 

apšvietimą, diegiant energiją taupančias priemones

P-2-2-1-1 Renovuota (pakeista) apšvietimo tinklų, km. 1,5 1,5 1,5

2.1.1.8

Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros finansavimas 

ir iniciatoriaus lėšomis įrengtos infrastruktūros 

kompensavimas

Plėsti ir(ar) atnaujinti  susisiekimo infrastruktūrą bevariklio 

transporto priemonėms Švenčionių rajono savivaldybėje
2.1.2.1. P-2-1-2-1

INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS  PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Priemonės 

kodas
Priemonės pavadinimas

Rodiklio 

kodas
Rodiklio pavadinimas

Stebėsenos rodiklių reikšmės



2.2.1.2.

Statomų, rekonstruojamų, remontuojamų objektų prijungimas 

prie energijos skirstymo operatorių

valdomų tinklų 

P-2-2-1-2 Prijungimų skaičius, vnt. 7 7 7

2.2.1.3.

Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono savivaldybės 

atsinaujinančių ir alternatyvių energijos šaltinių plėtros 

planus, galimybių studijas, programas 

P-2-2-1-3 Parengta galimybių studijų, vnt. 1

2.2.2.1.
Rajono gyvenviečių esamų vandens tiekimo ir nuotekų 

šalinimo tinklų remontas, priežiūra ir plėtra
P-2-2-2-1 Prižiūrimų tinklų ilgis, km 222 222 222

Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 

skaičius ( Švenčionių aglomeracijoje), vnt.
62

Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 

skaičius Adutiškio g., vnt.
60 12

2.2.2.3.

Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamų 

centralizuoto nuotekų tvarkymo sistemų Pabradės, 

Švenčionėlių ir Švenčionių miestų aglomeracijose

P-2-2-2-3 Būstų, prijungtų prie  nuotekų tinklų skaičius, vnt. 33

2.2.2.4.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone
P-2-2-2-4

Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 

skaičius, vnt. 106

2.2.2.5. Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių praplėtimas P-2-2-2-5 Valyklos  išplėtimas, vnt. 1

2.2.2.6.
Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus apskrityje esančiose 

aglomeracijose
P-2-2-2-6

Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 

skaičius, vnt.
545

2.2.2.7.

Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės 

aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos 

Cirkliškio k.

P-2-2-2-7
Būstų, prijungtų prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 

skaičius Pabradės mieste ir Cirkliškio k., vnt.
500 47

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 

renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone
2.2.2.2. P-2-2-2-2
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Finansavimo 

šaltinis

Planavimo 

būdas

2023-ųjų metų 

asignavimai

Numatomi 2024-iųjų 

asignavimai

Numatomi 2025-

ųjų asignavimai

3 1 1 1

Tvarkyti ir populiarinti nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektus  ir pritaikyti juos turizmo, 

švietimo, kultūros kitoms viešosioms paslaugoms 

bei ekonominei veiklai vystyti

1, 3, 12 08 SB (KT) TP 64300,00 98000,00 98000,00

64300,00 98000,00 98000,00

3 1 1 2
Kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti nematerialųjį 

kultūros paveldą, etninę kultūrą ir tradicinius amatus

1, 19, 20, 

21, 22, 23
08 SB (KT) TP 47700,00 85000,00 85000,00

47700,00 85000,00 85000,00

112000,00 183000,00 183000,00

112000,00 183000,00 183000,00

SB (KT) 1756800,00 2100000,00 2200000,00

SB (PTP) 7900,00 7900,00 7900,00

BL 800,00

1765500,00 2107900,00 2207900,00

Švenčionių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų 

strateginio veiklos plano

3 priedas

Iš viso priemonei:

2023 - 2025 METŲ KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

2 PRIORITETAS. SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI VISUOMENĖ

1. Tikslas: Turistinio patrauklumo didinimas

3 programa. Kultūros, švietimo ir sporto programa

1.1. Uždavinys: Tvarkyti ir pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo, švietimo, kultūros bei kitų paslaugų teikimui

08

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

TP

2. Tikslas: Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas

2.1. Uždavinys: Gerinti kultūros paslaugų kokybę, pakankamumą, pasiekiamumą ir prieinamumą gyventojams

3 2

Iš viso tikslui:

1, 19, 20, 

21, 22, 23
1 1

Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir 

efektyvią jų veiklą savivaldybėje



3 2 1 2

Atnaujinti ir (arba) plėsti kultūros įstaigų 

infrastruktūrą ir informacinių technologijų bazę, 

formuoti kultūrines erdves rajone, jas pritaikant 

įvairių renginių organizavimui, meno ekspozicijoms, 

kultūros poreikiams

1, 24, 25, 

26, 27, 28
08 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 2 1 3

Organizuoti rajoninius, regioninius, nacionalinius 

bei tarptautinius kultūros renginius ir dalyvauti 

tokiuose renginiuose Lietuvoje ir pasaulyje

1, 19, 20, 

21, 22, 23
08 SB (KT) TP 15600,00 20000,00 20000,00

15600,00 20000,00 20000,00

3 2 1 4

Sudaryti sąlygas bei skatinti kultūros įstaigų, 

kultūros srityje veikiančių nevyriausybinių ir 

bendruomeninių organizacijų bei atskirų menininkų 

bendrą veiklą savivaldybėje

1, 19, 20, 

21, 22, 23
08 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 2 1 5

Modernizuoti bibliotekas, plėtoti naujas veiklos 

formas, didinant kultūros, medijų, edukacijų ir 

informacinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą

1, 20 08 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

VBT

0,00 0,00 0,00

3 2 1 7

Modernizuoti Nalšios muziejų ir jo filialus, 

pritaikant inovatyvioms daugiafunkcėms 

muziejinėms ir edukacinėms veikloms

1.11, 

1.14, 1.8
08 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 2 1 8

Įgyvendinti rinkodaros priemones, skirtas kultūros 

paslaugoms bei organizuojamiems kultūros 

renginiams ir informacijos apie juos sklaidai

1, 19, 20, 

21, 22, 23
08 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SB (KT) 250000,00 0,00 0,00

VIP

250000,00 0,00 0,00

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Puoselėti daugiakultūrinį paveldą, remti su 

daugiakultūriniu paveldu ir pilietine integracija 

susijusias programas, tautinių bendrijų kultūrines 

iniciatyvas

1, 19, 20, 

21, 22, 23

3 1.11, 1.14 08

6123

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

TP
Švenčionėlių miesto kultūros centro pastato 

rekonstravimas
912

08

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:



3 2 1 10
Pabradės miesto kultūros centro pastato 

rekonstravimas

1.11, 

1.14, 1.8
08 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 2 1 11 Kultūros rėmimo programa 1 08 SB (KT) TP 50000,00 50000,00 50000,00

50000,00 50000,00 50000,00

3 2 1 12 Remiami subjektai, vykdantys kultūrinę veiklą 1 08 SB (KT) TP 22000,00 23000,00 23000,00

22000,00 23000,00 23000,00

3 2 1 13
Atnaujinti Viešosios bibliotekos ir filialų knygų 

fondus
20 08 KM TP 26748,00 27000,00 27000,00

26748,00 27000,00 27000,00

2129848,00 2227900,00 2327900,00

2129848,00 2227900,00 2327900,00

3 3 1 1

Plėsti, atnaujinti ir pritaikyti nevyriausybinėms, 

bendruomeninėms organizacijoms palankią 

infrastruktūrą  savivaldybėje

1.11, 

1.14, 1.8
08 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SB (KT) 20000,00 20000,00 20000,00

VBT

20000,00 20000,00 20000,00

3 3 1 3
Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai 

aplinkai gerinti, projektų idėjų rėmimo programa
1 08 SB (KT) TP 10000,00 10000,00 10000,00

10000,00 10000,00 10000,00

30000,00 30000,00 30000,00

30000,00 30000,00 30000,00

SB(KT) 758000,00 100000,00 100000,00

SB(MK) 861500,00

SB(PTP) 120000,00 120000,00 120000,00

BL 26900,00 0,00 0,00

VBT 0,00 0,00

1766400,00 220000,00 220000,00

2

Iš viso uždaviniui:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

133 TP

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Rengti ir įgyvendinti NVO ir bendruomeninių 

organizacijų projektus, skatinti naujas iniciatyvas, 

NVO ir bendruomeninių organizacijų renginius, 

patirties sklaidą

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

3. Tikslas: Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros užtikrinimas ir NVO plėtra

3.1. Uždavinys: Užtikrinti vietos bendruomenių plėtrą ir iniciatyvų įgyvendinimą

1 08

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso tikslui:

1

Iš viso priemonei:

Sudaryti sąlygas įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo 

programas rajono lopšeliuose-darželiuose

1, 6, 13, 

14, 
09

4 Tikslas: Besimokančios visuomenės poreikiams atitinkančios švietimo sistemos plėtojimas

4.1. Uždavinys: Didinti švietimo prieinamumą, sudarant vienodas galimybes visiems gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo sąlygas

3 4 1 TP



SB(KT) 2468100,00 3000000,00 3000000,00

SB(MK) 8009300,00

SB(PTP) 183900,00 183900,00 183900,00

BL 32100,00 0,00 0,00

VBT 0,00 0,00

10693400,00 3183900,00 3183900,00

SB(KT) 1223800,00 1500000,00 1500000,00

SB(MK) 41500,00

SB(PTP) 154000,00 154000,00 152900,00

BL 20900,00

ŠM

VBT 0,00 0,00

1440200,00 1654000,00 1652900,00

SB(KT) 73800,00 100000,00 100000,00

SB(MK) 96700,00

SB(PTP) 7000,00 7000,00 7000,00

VBT 0,00 0,00

BL 3500,00

181000,00 107000,00 107000,00

3 4 1 5

Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūrą, kurti 

dinamišką, atvirą ir funkcionalią ugdymo aplinką

1, 1.14,     

15-17
09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 1 6

Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų infrastruktūrą, kurti funkcionalią ir 

atvirą mokymosi aplinką

1, 1.14,       

6-9
09 SB(KT) TP 0,00 100000,00 120000,00

0,00 100000,00 120000,00

3 4 1 7

Pritaikyti ugdymo įstaigas geresniam ugdymo 

paslaugų prieinamumui ir integracijai judėjimo ir 

kitas negalias turintiems asmenims

1, 1.14,     

6-9, 15-

17

09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Iš viso priemonei:

3

3 4

Iš viso priemonei:

Sudaryti sąlygas įgyvendinti formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo 

programas

3

4 1 2
Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo 

programas rajono gimnazijose
1, 6-9 09

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

TP091, 18

Sudaryti sąlygas mokiniui, mokytojui, mokyklai 

gauti pedagoginę, psichologinę, metodinę ir kitą 

ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos turinčią 

pagalbą

4143

1

Iš viso priemonei:

09
1, 12, 15-

17 

TP

TP



3 4 1 8

Plėsti neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo ir 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo teikiamų 

paslaugų įvairovę, diegti specializuotas neformaliojo 

švietimo programas ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose, trečiojo amžiaus universitete

1, 1.11, 6-

9, 12-14, 

15-18, 25

09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 1 9

Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo 

vietovėse gyvenantiems vaikams, kuriant mobilias, 

lauko ir įprastas ikimokyklinio ugdymo grupes

1, 1.11, 6, 

13, 14
09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 1 10

Inicijuoti ir dalyvauti ugdymo programų pritaikyme 

rajono savivaldybės viešiesiems ir verslo poreikiams 

profesinio mokymo įstaigoje

1, 1.11 09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 1 11

Didinti ugdymo ir koordinuotai teikiamų paslaugų 

prieinamumą ir kokybę švietimo įstaigose 

nepalankias sąlygas šeimose patiriantiems 

mokiniams

1, 1.11, 6-

9, 13, 14
09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 1 12 Z. Žemaičio gimnazijos pastato modernizavimas 1, 1.14, 9 09 SL TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SB(KT) 505800,00 0,00 0,00

SL 304100,00

809900,00 0,00 0,00

SB(KT) 45800,00 0,00 0,00

ES 202000,00 0,00 0,00

ES(VB) 23000,00 0,00 0,00

270800,00 0,00 0,00

SB(KT) 200000,00 0,00 0,00

ES 13000,00 0,00 0,00

ES(VB) 1100,00 0,00 0,00

TP

14

1, 1.14, 8 093

3 4

4 1 14
Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos 

edukacinių erdvių efektyvinimas

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

3

TP

Iš viso priemonei:

TP061, 1.14, 7Renovuoti Pabradės "Žeimenos" gimnazijos pastatą13

Iš viso priemonei:

1, 1.14, 6, 

13, 14
1 15

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas Švenčionių rajone
09

Iš viso priemonei:



214100,00 0,00 0,00

15375800,00 5264900,00 5283800,00

3 4 2 1
Remti rajono studentus sėkmingai studijuojančius 

aukštosiose universitetinėse mokyklose
1, 1.11 09 SB(KT) TP 10000,00 25000,00 25000,00

10000,00 25000,00 25000,00

3 4 2 2
Sukurti ir vykdyti pedagogų pritraukimo, skatinimo 

ir tobulėjimo sistemą rajone
1, 1.11 09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 2 3

Steigti ir įveiklinti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir kūrybiškumo ugdymo centrus 

švietimo įstaigose ir užtikrinti jų tinklaveiką rajono 

savivaldybėje, bendradarbiaujant su šalies mokslo ir 

mokymo įstaigomis

1, 1.11 09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 2 4

Atnaujinti/plėsti informacinių technologijų bazes ir 

(arba) elektronines paslaugas rajono savivaldybės 

mokyklose

1, 1.11 09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 2 5

Skatinti ir remti rajono švietimo įstaigų vykdomus 

projektus, skirtus ugdymo proceso kokybės ir 

ugdymo pasiekimų gerinimui, skiriant prioritetą 

matematinio, finansinio raštingumo bei verslumo 

ugdymo projektų bei programų įgyvendinimui

1. 1.11, 6-

9
09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 2 6
Sukurti būtiną infrastruktūrą ir plėtoti visos dienos 

mokyklos paslaugų teikimą

1, 1.11, 6-

9
09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 4 2 7

Plėtoti ir vykdyti gerai besimokančių ir aukštus 

rezultatus pasiekusių rajono savivaldybės mokinių 

skatinimą

1, 1.11, 6-

9
09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10000,00 25000,00 25000,00

15385800,00 5289900,00 5308800,00

Iš viso priemonei:

Iš viso tikslui:

4.2. Uždavinys: Didinti švietimo ir mokymo kokybę ir rezultatyvumą

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:



SB(KT) 264400,00 290000,00 340000,00

VBT

SB(MK) 9000,00

273400,00 290000,00 340000,00

3 5 1 2

Didinti gyventojų fizinį aktyvumą modernizuojant ir 

išplečiant Švenčionių rajono savivaldybės sporto 

infrastruktūrą, atnaujinant sporto inventorių

1, 1.14, 

25
08 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 5 1 3

Didinti mokinių fizinį aktyvumą modernizuojant 

Švenčionių rajono savivaldybės mokymo įstaigų 

sporto infrastruktūrą, atnaujinant sporto inventorių

1, 25, 6-9 08 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 5 1 4

Skatinti sporto bendruomenės, NVO bei 

bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą 

ugdant sportuojančią visuomenę

1, 25 08 SB(KT) TP 20000,00 20000,00 20000,00

20000,00 20000,00 20000,00

3 5 1 5

Užtikrinti viešosios sporto infrastruktūros 

prieinamumą asmenims su specialiaisias poreikiais 

bei vyresnio amžiaus asmenims

1, 25 08 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 5 1 6
Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio 

aktyvumo skatinimas
1, 25 08 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 5 1 7
Įgyvendinti rajono bendrojo ugdymo mokinių 

mokymo plaukti programą
1, 25 04 SB (KT) TP 9200,00 12000,00 15000,00

9200,00 12000,00 15000,00

3 5 1 8 Universalios arenos įrengimas
1, 1.14, 

25
08 SB (KT) TP 100000,00 0,00 0,00

100000,00 0,00 0,00

SB (KT) 28000,00 0,00 0,00

VB 17900,00

45900,00 0,00 0,00

3 5 1, 25 08

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

TP081, 25
Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės 

mieste
9153

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1 1
Kūno kultūros ir suaugusiųjų sporto organizavimas 

ir plėtra

5.1. Uždavinys: Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę

Iš viso priemonei:

5 Tikslas: Gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

TP



3 5 1 10
Įvairių sporto aikštynų, sporto salių, žaidimo 

aikštelių įrengimas/rekonstravimas

1, 1.14, 

25
08 SB(KT) TP 30000,00 25000,00 25000,00

30000,00 25000,00 25000,00

478500,00 347000,00 400000,00

478500,00 347000,00 400000,00

3 6 1 1

Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų/atvirųjų jaunimo 

infrastruktūros, erdvių ir teikiamų paslaugų įvairovę, 

kokybę, plėtrą bei infrastruktūrą

1 01 SB(KT) TP 8000,00 10000,00 10000,00

8000,00 10000,00 10000,00

3 6 1 2
Užtikrinti mobiliojo darbo su jaunimu teikiamų 

paslaugų įvairovę, kokybę bei plėtrą
1 01 SB(KT) TP 5000,00 3000,00 3000,00

5000,00 3000,00 3000,00

13000,00 13000,00 13000,00

3 6 2 1
Stiprinti jaunimo savanorius priimančias ir jaunimo 

savanorišką veiklą organizuojančias organizacijas
1 01 SB(KT) TP 2000,00 3000,00 3000,00

2000,00 3000,00 3000,00

3 6 2 2 Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje veikloje 1 01 SB(KT) TP 2000,00 1000,00 1000,00

2000,00 1000,00 1000,00

4000,00 4000,00 4000,00

SB(KT) 15000,00 15000,00 15000,00

VBT

15000,00 15000,00 15000,00

15000,00 15000,00 15000,00

32000,00 32000,00 32000,00

18168148,00 8109800,00 8281700,00

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

6 Tikslas: Kryptingos jaunimo politikos užtikrinimas

6.1. Uždavinys: Užtikrinti darbo su jaunimu formų įvairovę

6.2. Uždavinys: Užtikrinti jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą 

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso priemonei:

1

Iš viso priemonei:

01 TP

Skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą 

jaunimo ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų 

veikloje

1363

Iš viso priemonei:

6.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimą ir plėtrą



SB (KT) 8005300,0 7610000,0 7783000,0

SL 304100,0 0,0 0,0

ES 215000,0 0,0 0,0

ES (VB) 24100,0 0,0 0,0

BL 84200,0 0,0 0,0

SB (PTP) 472800,0 472800,0 471700,0

VBT 0,0 0,0 0,0

KM 26748,0 27000,0 27000,0

ŠM 0,0 0,0 0,0

SB (MK) 9018000,0 0,0 0,0

VIPA 0,0 0,0 0,0

VIP 0,0 0,0 0,0

VB 17900,0 0,0 0,0

18168148,0 8109800,0 8281700,0

F
in

an
sa

v
im

o
 š

al
ti

n
ia

i
Savivaldybės biudžetas

Paskolos

Europos Sąjungos (paramos) lėšos

Biudžeto likutis

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą

Kitos tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams

Kultūros ministerija

Viešųjų investicijų plėtros agentūros lėšos

Valstybės investicijų programa

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams vykdyti

Švietimo ministerija

Mokinio krepšelis

Valstybės biudžetas



2023metais 2024 metais 2025 metais

Restauruotų ir pritaikytų architektūrinių ir archeologinių 

kultūros paveldo objektų skaičius
1 1 1

Finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo ir 

sklaidos projektų skaičius
0 4 4

Paremtų religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos 

finansavimo projektų skaičius
7 4 4

Objektų, kuriuose bus vykdomas pažinimas ir sklaida 

skaičius
7 6 6

Prižiūrimų ir tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius 5 3 3

Pastatytų informacinių stendų, kelio ženklų, nuorodų 

skaičius
0 3 3

Įgyvendintų edukacinių programų, mugių, parodų, plenerų 

skaičius per metus
5 5 5

Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 1 1 2

Sukurta ir nuolat atnaujinama Švenčionių rajono 

savivaldybės kraštotyros informacijos skaitmeninė bazė
0 0 0

Organizuotų renginių skaičius 50 55 60

Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.) 50 50 50

Bibliotekos paslaugų gavėjų  skaičius (tūkst.) 7 7 7

Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.) 7 7 7

Kultūros įstaigų ir (arba) jų skyrių, kuriose atnaujinta ir 

(arba) išplėsta infrastruktūra, skaičius
0 1 0

Kultūros įstaigų ir (arba) jų skyrių, kuriose atnaujinta ir 

(arba) išplėsta technologijų bazė, skaičius
0 1 0

Suformuotų ir pritaikytų kultūrinių erdvių rajone skaičius 0 0 1

Pilnai ar iš dalies atnaujintų kultūros įstaigų (arba) jų skyrių 

pastatų, skaičius
0 0 1

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

3.2.1.1
Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą ir 

efektyvią jų veiklą savivaldybėje
P-3-2-1-1

3.2.1.2

Atnaujinti ir (arba) plėsti kultūros įstaigų 

infrastruktūrą ir informacinių technologijų bazę, 

formuoti kultūrines erdves rajone, jas pritaikant 

įvairių renginių organizavimui, meno 

ekspozicijoms, kultūros poreikiams

P-3-2-1-2

3.1.1.1

Tvarkyti ir populiarinti nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektus  ir pritaikyti juos turizmo, 

švietimo, kultūros kitoms viešosioms 

paslaugoms bei ekonominei veiklai vystyti

P-3-1-1-1

3.1.1.2

Kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti nematerialųjį 

kultūros paveldą, etninę kultūrą ir tradicinius 

amatus

P-3-1-1-2

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Rodiklio kodas Rodiklio pavadinimas
Stebėsenos rodiklių reikšmės



Suorganizuotų rajoninių, regioninių, nacionalinių bei 

tarptautinių kultūros renginių skaičius
8 8 9

Regioninių, nacionalinių bei tarptautinių kultūros renginių, 

kuriuose dalyvavo rajono mėgėjų meno kūrėjai, skaičius
10 10 10

Dainų šventėse dalyvavusių kolektyvų skaičius 0 19 0

Dainų šventėse dalyvavusių dalyvių skaičius 0 500 0

3.2.1.4

Sudaryti sąlygas bei skatinti kultūros įstaigų, 

kultūros srityje veikiančių nevyriausybinių ir 

bendruomeninių organizacijų bei atskirų 

menininkų bendrą veiklą savivaldybėje

P-3-2-1-4 Bendrų veiklų skaičius per metus 3 3 3

Modernizuotų bibliotekų, filialų ir (arba) skyrių skaičius 1 1 1

Vietovių skaičius, kuriose teikiamos mobilios bibliotekos 

paslaugos, skaičius
1 3 3

Apsilankymų ir užklausų, integraliose virtualių paslaugų 

platformose, skaičius (tūkst.)
13 12 12

Suorganizuotų medijų edukacijų skaičius 15 14 14

Suorganizuotų medijų dalyvių skaičius 80 50 50

Edukacijų naudojant pažangiųjų technologijų inžinerinį, 

kūrybinį ir eksperimentinį paketus, skaičius
10 10 10

Edukacijų naudojant pažangiųjų technologijų inžinerinį, 

kūrybinį ir eksperimentinį paketus dalyvių skaičius
70 60 60

Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 2 3 3

Tautinių bendrijų kultūrinių iniciatyvų skaičius 2 3 3

Modernizuotas Nalšios muziejus ir (arba) jo filialai 0 1 0

Atnaujintų ir (arba) išplėstų ekspozicijų skaičius 0 1 1

Suorganizuotų edukacinių veiklų skaičius 7 7 8

Suorganizuotų edukacinių veiklų dalyvių skaičius 90 95 100

3.2.1.6

Puoselėti daugiakultūrinį paveldą, remti su 

daugiakultūriniu paveldu ir pilietine integracija 

susijusias programas, tautinių bendrijų 

kultūrines iniciatyvas

P-3-2-1-6

3.2.1.7

Modernizuoti Nalšios muziejų ir jo filialus, 

pritaikant inovatyvioms daugiafunkcėms 

muziejinėms ir edukacinėms veikloms

P-3-2-1-7

3.2.1.3

Organizuoti rajoninius, regioninius, 

nacionalinius bei tarptautinius kultūros renginius 

ir dalyvauti tokiuose renginiuose Lietuvoje ir 

pasaulyje

P-3-2-1-3

3.2.1.5

Modernizuoti bibliotekas, plėtoti naujas veiklos 

formas, didinant kultūros, medijų, edukacijų ir 

informacinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą

P-3-2-1-5



Įgyvendintų ir naudojamų informacijos sklaidos priemonių 

skaičius
0 1 2

Įgyvendintų ir naudojamų rinkodaros priemonių skaičius 0 1 1

3.2.1.9
Švenčionėlių miesto kultūros centro pastato 

rekonstravimas
P-3-2-1-9 Rekonstruotų pastatų skaičius 1 0 0

3.2.1.10
Pabradės miesto kultūros centro pastato 

rekonstravimas
P-3-2-1-10 Rekonstruotų pastatų skaičius 0 0 0

3.2.1.11 Kultūros rėmimo programa P-3-2-1-11 Finansuotų paraiškų skaičius 20 11 12

3.2.1.12 Remiami subjektai, vykdantys kultūrinę veiklą P-3-2-1-12 Paremtų subjektų skaičius 4 3 3

3.2.1.13
Atnaujinti Viešosios bibliotekos ir filialų knygų 

fondus
P-3-2-1-13 Įsigytų naujų spausdinių ir dokumentų skaičius (tūkst.) 6 7 7

3.3.1.1

Plėsti, atnaujinti ir pritaikyti nevyriausybinėms, 

bendruomeninėms organizacijoms palankią 

infrastruktūrą  savivaldybėje

P-3-3-1-1
NVO ir bendruomeninių organizacijų, kuriose išplėsta, 

atnaujinta ir pritaikyta infrastruktūra, skaičius
0 1 1

Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 20 15 16

Suorganizuotų renginių skaičius 7 7 8

Įgyvendintų ir (arba) naudojamų informacijos sklaidos 

priemonių skaičius
1 2 2

3.3.1.3
Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai 

aplinkai gerinti, projektų idėjų rėmimo programa
P-3-3-1-3 Paremtų ir įgyvendintų iniciatyvų skaičius 1 1 1

Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose
33 33 33

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 3-5 metų vaikų 

dalis, proc.
91 93 93

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių 

atitinkamą programą mokinių skaičiaus proc.
97 98 98

Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių 

atitinkamą programą mokinių skaičiaus proc.
99 99 99

3.4.1.1

Sudaryti sąlygas įgyvendinti ikimokyklinio 

ugdymo programas rajono lopšeliuose-

darželiuose

P-3-4-1-1

3.4.1.2
Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo 

programas rajono gimnazijose
P-3-4-1-2

3.2.1.8

Įgyvendinti rinkodaros priemones, skirtas 

kultūros paslaugoms bei organizuojamiems 

kultūros renginiams ir informacijos apie juos 

sklaidai

P-3-2-1-8

3.3.1.2

Rengti ir įgyvendinti NVO ir bendruomeninių 

organizacijų projektus, skatinti naujas 

iniciatyvas, NVO ir bendruomeninių 

organizacijų renginius, patirties sklaidą

P-3-3-1-2



Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, 

skaičius
620 620 620

Vykdomų NVŠ tikslinio finansavimo programų skaičius 32 38 40

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių  bendrosiose klasėse 

skaičius
300 300 300

Švietimo pagalbą gaunančių vaikų/mokinių dalis nuo visų, 

kuriems nustatytas pagalbos poreikis, procentais
95 95 97

3.4.1.5

Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokyklų 

infrastruktūrą, kurti dinamišką, atvirą ir 

funkcionalią ugdymo aplinką

P-3-4-1-5
NVŠ ir FŠPU mokyklų, kuriose atnaujinta infrastruktūra, 

skaičius
0 1 1

3.4.1.6

Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūrą, kurti 

funkcionalią ir atvirą mokymosi aplinką

P-3-4-1-6
Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, kuriose atnaujinta 

infrastruktūra ar mokymosi aplinka
1 4 4

3.4.1.7

Pritaikyti ugdymo įstaigas geresniam ugdymo 

paslaugų prieinamumui ir integracijai judėjimo ir 

kitas negalias turintiems asmenims

P-3-4-1-7 Pritaikytų įstaigų skaičius 0 1 1

3.4.1.8

Plėsti neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo 

ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

teikiamų paslaugų įvairovę, diegti specializuotas 

neformaliojo švietimo programas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokyklose, 

trečiojo amžiaus universitete

P-3-4-1-8 Įdiegtų naujų švietimo įstaigose programų skaičius 0 1 1

3.4.1.9

Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą 

kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams, kuriant 

mobilias, lauko ir įprastas ikimokyklinio ugdymo 

grupes

P-3-4-1-9
Veikiančių mobilių, lauko ir įprastų ikimokyklinio ugdymo 

grupių skaičius
0 1 1

3.4.1.10

Inicijuoti ir dalyvauti ugdymo programų 

pritaikyme rajono savivaldybės viešiesiems ir 

verslo poreikiams profesinio mokymo įstaigoje

P-3-4-1-10 Parengtų ir įgyvendinamų programų skaičius 0 1 1

3.4.1.3

Sudaryti sąlygas įgyvendinti formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo programas

P-3-4-1-3

3.4.1.4

Sudaryti sąlygas mokiniui, mokytojui, mokyklai 

gauti pedagoginę, psichologinę, metodinę ir kitą 

ugdymo proceso kokybės gerinimui įtakos 

turinčią pagalbą

P-3-4-1-4



3.4.1.11

Didinti ugdymo ir koordinuotai teikiamų 

paslaugų prieinamumą ir kokybę švietimo 

įstaigose nepalankias sąlygas šeimose 

patiriantiems mokiniams

P-3-4-1-11 Koordinuotai teikiamų paslaugų skaičius 1 1 1

3.4.1.12 Z. Žemaičio gimnazijos pastato modernizavimas P-3-4-1-12 Projekto įgyvendinimas (proc.) 0

3.4.1.13
Renovuoti Pabradės "Žeimenos" gimnazijos 

pastatą
P-3-4-1-13 Projekto įgyvendinimas (proc.) 100

3.4.1.14
Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos 

edukacinių erdvių efektyvinimas
P-3-4-1-14 Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius 1

3.4.1.15
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas Švenčionių rajone
P-3-4-1-15 Atnaujintų ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius 3

3.4.2.1

Remti rajono studentus sėkmingai 

studijuojančius aukštosiose universitetinėse 

mokyklose

P-3-4-2-1 Studentų, gavusių paramą, skaičius 16 16 18

3.4.2.2
Sukurti ir vykdyti pedagogų pritraukimo, 

skatinimo ir tobulėjimo sistemą rajone
P-3-4-2-2

Savivaldybės švietimo įstaigose įdarbintų naujų pedagogų 

skaičius
0 2 2

3.4.2.3

Steigti ir įveiklinti gamtos, technologijų, 

inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo 

centrus švietimo įstaigose ir užtikrinti jų 

tinklaveiką rajono savivaldybėje, 

bendradarbiaujant su šalies mokslo ir mokymo 

įstaigomis

P-3-4-2-3
Vykdomų bendradarbiavimo projektų su šalies mokslo ir 

mokymo įstaigomis, STEAM centrais skaičius
0 4 4

3.4.2.4

Atnaujinti/plėsti informacinių technologijų bazes 

ir (arba) elektronines paslaugas rajono 

savivaldybės mokyklose

P-3-4-2-4
Atnaujintų/įrengtų skaitmeninių darbo vietų mokytojams ir 

švietimo pagalbos specialistams skaičius
0 10 20

3.4.2.5

Skatinti ir remti rajono švietimo įstaigų 

vykdomus projektus, skirtus ugdymo proceso 

kokybės ir ugdymo pasiekimų gerinimui, skiriant 

prioritetą matematinio, finansinio raštingumo bei 

verslumo ugdymo projektų bei programų 

įgyvendinimui

P-3-4-2-5
Švietimo įstaigų, vykdančių projektus, skirtus ugdymo 

proceso kokybės ir ugdymo pasiekimų gerinimui, skaičius
4 4

Įstaigų, teikiančių visos dienos mokyklos paslaugas, skaičius 0 1 2

Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis, proc. 0 5 10

3.4.2.6
Sukurti būtiną infrastruktūrą ir plėtoti visos 

dienos mokyklos paslaugų teikimą
P-3-4-2-6



3.4.2.7

Plėtoti ir vykdyti gerai besimokančių ir aukštus 

rezultatus pasiekusių rajono savivaldybės 

mokinių skatinimą

P-3-4-2-7 Paremtų mokinių skaičius 0 8 15

Sporto klubų skaičius 20 20 20

Sportuojančių sporto klubuose skaičius 520 520 540

Atnaujintų ar pastatytų naujų sporto kompleksų skaičius 0 0 1

Atnaujintų sporto aikštynų kaimiškose vietovėse skaičius 0 1 1

Atnaujintų mokyklų stadionų ir/ar sporto aikštynų skaičius 0 1 0

Ugdymo įstaigų, kuriose 60 proc. atnaujintas sporto 

inventorius, skaičius
0 1 0

3.5.1.4

Skatinti sporto bendruomenės, NVO bei 

bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą 

ugdant sportuojančią visuomenę

P-3-5-1-4

Įgyvendintų sporto bendruomenių, NVO bei 

bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą, ugdant 

sportuojančią visuomenę skatinančių projektų skaičius

16 16 18

3.5.1.5

Užtikrinti viešosios sporto infrastruktūros 

prieinamumą asmenims su specialiaisias 

poreikiais bei vyresnio amžiaus asmenims

P-3-5-1-5

Treniruoklių aikštelių ir kitų sporto infrastruktūros objektų, 

pritaikytų asmenims su specialiaisiais poreikiais bei vyresnio 

amžiaus asmenims, skaičius

0 0 1

3.5.1.6
Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės 

fizinio aktyvumo skatinimas
P-3-5-1-6 Projekto įgyvendinimas (proc.) 0

3.5.1.7
Įgyvendinti rajono bendrojo ugdymo mokinių 

mokymo plaukti programą
P-3-5-1-7 Programoje dalyvavusių mokinių skaičius 360 360 360

3.5.1.8 Universalios arenos įrengimas P-3-5-1-8 Projekto įgyvendinimas (proc.) 10

3.5.1.9
Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas 

Pabradės mieste
P-3-5-1-9 Įrengtų sporto aikštelių skaičius 1

3.5.1.10
Įvairių sporto aikštynų, sporto salių, žaidimo 

aikštelių įrengimas/rekonstravimas
P-3-5-1-10 Atnaujintų sporto aikštelių skaičius 1 1 1

3.5.1.2

Didinti gyventojų fizinį aktyvumą 

modernizuojant ir išplečiant Švenčionių rajono 

savivaldybės sporto infrastruktūrą, atnaujinant 

sporto inventorių

P-3-5-1-2

3.5.1.3

Didinti mokinių fizinį aktyvumą modernizuojant 

Švenčionių rajono savivaldybės mokymo įstaigų 

sporto infrastruktūrą, atnaujinant sporto 

inventorių

P-3-5-1-3

3.5.1.1
Kūno kultūros ir suaugusiųjų sporto 

organizavimas ir plėtra
P-3-5-1-1



Atvirieji jaunimo centrai, vnt. 0 1 1

Atvirosios jaunimo erdvės, vnt. 3 3 3

Komandos, vykdančios mobilųjį darbą su jaunimu, vnt. 1 1 2

Vietovių, kuriose vykdomas mobilusis darbas su jaunimu, 

skaičius
3 3 5

Jaunimo savanorius priimančių arba galinčių priimti 

organizacijų, dalyvavusių renginiuose, skirtuose organizacijų 

stiprinimui, skaičius

12 12 15

Bendras akredituotų savanorius priimančių organizacijų 

skaičius
12 12 15

Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių 

skaičius
12 12 15

Ilgalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių 

skaičius
10 12 15

Savivaldybėje įgyvendinamų programų ir projektų, skirtų 

jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti, skaičius
2 2 2

Iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuotų nevyriausybinių 

jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu dirbančių 

organizacijų bei neformalių jaunimo grupių įgyvendintų 

jaunimo projektų skaičius, vnt.

7 7 7

3.6.3.1

Skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą 

jaunimo ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų 

veikloje

P-3-6-3-1

3.6.2.1

Stiprinti jaunimo savanorius priimančias ir 

jaunimo savanorišką veiklą organizuojančias 

organizacijas

P-3-6-2-1

3.6.2.2
Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje 

veikloje
P-3-6-2-2

3.6.1.1

Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų/atvirųjų 

jaunimo infrastruktūros, erdvių ir teikiamų 

paslaugų įvairovę, kokybę, plėtrą bei 

infrastruktūrą

P-3-6-1-1

3.6.1.2
Užtikrinti mobiliojo darbo su jaunimu teikiamų 

paslaugų įvairovę, kokybę bei plėtrą
P-3-6-1-2
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Planavimo 

būdas

2023-ųjų metų 

asignavimai

Numatomi 2024-

iųjų asignavimai

Numatomi 2025-

ųjų asignavimai

SB(VB) 280000,00 318000,00 342100,00

SB(KT) 140000,00 0,00 0,00

420000,00 318000,00 342100,00

SB(VB) 371800,00 0,00 0,00

SB(KT) 1877900,00 0,00 0,00

SB(PTP) 250000,00 0,00 0,00

BL 69800,00 0,00 0,00

VBT 0,00 0,00

2569500,00 0,00 0,00

Švenčionių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų 

strateginio veiklos plano

4 priedas

Iš viso priemonei:

2

1 10

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro veiklos 

organizavimas ir teikiamų paslaugų užtikrinimas
4 1 1

TP

Iš viso priemonei:

4 1

TP

2023 - 2025 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

2 prioritetas. Socialiai atsakinga, išsilavinusi, sveika ir saugi visuomenė

1 Tikslas: Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas

4 programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programa

24 10

1

Ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos 

asmens namuose, apgyvendinimo savarankiško 

gyvenimo namuose ir pagalbos į namus paslaugų, 

teikiamų ne savivaldybės pavaldumo socialinių  paslaugų 

įstaigų, finansavimas

1

1.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, užtikrinti pasiekiamumą ir kompleksiškumą



SB(KT) 300300,00 0,00 0,00

VBT 110400,00 0,00 0,00

410700,00 0,00 0,00

ES 33540,00 0,00 0,00

SB(KT) 2000,00 0,00 0,00

VBT 12340,00 0,00 0,00

47880,00 0,00 0,00

SB(KT) 1000,00 0,00 0,00

SB(VB) 6600,00 0,00 0,00

7600,00 0,00 0,00

4 1 1 6
Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

teikimo nukentėjusiems asmenims programa
1, 24 10 SB(KT) TP 5500,00 0,00 0,00

5500,00 0,00 0,00

4 1 1 7 Asmeninės pagalbos neįgaliesiems finansavimas 1, 24 10 VBT TP 93400,00 0,00 0,00

93400,00 0,00 0,00

60000,00 0,00 0,00

3614580,00 318000,00 342100,00

4 1 2 1 Socialinės paramos mokiniams administravimas 1 10 SB(VB) TP 378800,00 277360,00 277360,00

378800,00 277360,00 277360,00

SB (KT) 832100,00 0,00 0,00

VBT 0,00 0,00

SB (VB) 207600,00 174000,00 170500,00

1039700,00 174000,00 170500,00

4 1 2 3 Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas 1 10 VB TP 3020400,00 2198800,00 2198800,00

3020400,00 2198800,00 2198800,00

TP101
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros 

paslaugų, teikiamų vaikų dienos centruose, finansavimas
3114

TP1
Asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdieninius sprendimus vertinimas ir išvadų pateikimas 

1.2. Uždavinys: Didinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį

1

2 1 10 TP

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas4 1 2

Iš viso priemonei:

5

TP

4 1 1 4
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas 

Bendruomeniniuose šeimos namuose

10

1

1 10 TP

0,00 0,00SB(KT) 60000,00Socialinių paslaugų pirkimas 1

Iš viso priemonei:

4 1

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

8

104 1



4 1 2 4 Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas 1 10 VB TP 4689200,00 4044296,00 4044296,00

4689200,00 4044296,00 4044296,00

4 1 2 5
Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų 

skyrimas ir mokėjimas
1 10 SB(KT) TP 40000,00 0,00 0,00

40000,00 0,00 0,00

4 1 2 6

Švenčionių rajono teritorijoje žuvusiųjų ir mirusiųjų 

žmonių palaikų pervežimo į teismo medicinos 

ekspertizių ir tyrimų įstaigas bei kitas paskirties vietas 

paslaugos teikimas

1 10 SB(KT) TP 6000,00 0,00 0,00

6000,00 0,00 0,00

4 1 2 7
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių 

dalies kompensavimas
1 10 SB(VB) TP 4200,00 0,00 0,00

4200,00 0,00 0,00

ES 207400,00 0,00 0,00

SB(KT) 15000,00 0,00 0,00

VIPA 44400,00 0,00 0,00

266800,00 0,00 0,00

4 1 2 9

Investicijų tenkančių socialiniams būstams 

dalyvaujantiems daugiabučių namų atnaujinime 

(modernizavimo) programoje

1 10 SB(KT) TP 15000,00 0,00 0,00

15000,00 0,00 0,00

SB(KT) 0,00 0,00 0,00

BL 232000,00 0,00 0,00

232000,00 0,00 0,00

4 1 2 11
Savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų 

(socialinio būsto) einamasis remontas
1 10 SB(PTP) TP 30000,00 0,00 0,00

30000,00 0,00 0,00

VB 20000,00 0,00 0,00

SB(KT) 18000,00 0,00

38000,00 0,00 0,00

4

4

8

10

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

2
Socialinio būsto fonto plėtra Švenčionių rajono 

savivaldybėje

TP

1

1

TP

TP

4 12 10

1 10

1

1 2 1
Socialinių būstų įsigijimas Švenčionių rajono 

savivaldybėje

2 Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

10

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:



VBT 37500,00 0,00 0,00

SB(KT) 52600,00 0,00 0,00

90100,00 0,00 0,00

4 1 2 14 Kompensacijos už keleivių vežimą 1 10 SB(KT) TP 70000,00 70000,00 70000,00

70000,00 70000,00 70000,00

4 1 2 15
Humanitarinės pagalbos teikimas ir vystomojo 

bendradarbiavimo įgyvendinimas
1 10 SB(KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 1 2 16

Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių veiksmų Ukrainoje skyrimas ir mokėjimas
1 10 VBT TP 50000,00 0,00 0,00

50000,00 0,00 0,00

4 1 2 17

Vienkartinės išmokos įsikurti ir mėnesinės 

kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti 

laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems 

užsieniečiams skyrimas ir mokėjimas

1 10 VBT TP 1000,00 0,00 0,00

1000,00 0,00 0,00

9971200,00 6764456,00 6760956,00

4 1 3 1 Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška ir rengimas 24 10 SB(KT) TP 83000,00 0,00 0,00

83000,00 0,00 0,00

4 1 3 2

Pagalbos pinigų ir vienkartinių išmokų  šeimoms, 

globojančioms (rūpinančioms), prižiūrinčioms likusius 

be tėvų globos vaikus, skyrimas ir mokėjimas

1, 24 10 SB(KT) TP 80000,00 0,00 0,00

80000,00 0,00 0,00

4 1 3 3
Budinčių globotojų, prižiūrinčių likusius be tėvų globos 

vaikus šeimoje, finansavimas
24 10 SB(KT) TP 96000,00

96000,00 0,00 0,00

4 1 3 4

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra

1 10 ES TP 21700,00 0,00 0,00

Iš viso uždaviniui:

2

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1

Iš viso priemonei:

TP101
Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje, finansavimas
4 13

1.3. Uždavinys: Užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

                                                                    Iš viso priemonei:



21700,00 0,00 0,00

4 1 3 5
Nelydimų nepilnamečių užsieniečių ar likusių be tėvų 

globos vaikų institucinėje globoje, finansavimas
1 10 VBT TP 58200,00 0,00 0,00

58200,00 0,00 0,00

338900,00 0,00 0,00

ES 84000,00 0,00 0,00

VIPA 71800,00 0,00 0,00

SB(KT) 33800,00 0,00 0,00

189600,00 0,00 0,00

4 1 4 2
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos 

centrų tinklo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje
1 10 ES TP 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 1 4 3

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo 

asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, 

paslaugų dienos centre/socialinėse dirbtuvėse, 

finansavimas

1 10 SB(KT) TP 13200,00 0,00 0,00

13200,00 0,00 0,00

202800,00 0,00 0,00

14127480,00 7082456,00 7103056,00

SB(KT) 0,00 0,00 0,00

SL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 2 1 2 Renovuoti kaimo medicinos punktus 1 7 SB(KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 2 1 3
PSPC Švenčionėlių ir Pabradės padalinių 

modernizavimas
1 7 SL TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1

Iš viso priemonei:

Švenčionių rajono centrinės ligoninės pastato 

rekonstravimas

Iš viso priemonei:

Dienos centro suaugusiems asmenims su negalia 

Pabradės mieste įkūrimas
1, 24 10

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1.4. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą

1

2. Tikslas:Gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas

2.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą

4

Iš viso priemonei:

TP

TP1 7

1 4

Iš viso tikslui:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

4 2 1

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:



4 2 1 4

Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas, bei e-

sveikatos priemonių plėtra  asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančiose įstaigose

1 7 SB(KT) TP 10000,00 0,00 0,00

10000,00 0,00 0,00

10000,00 0,00 0,00

4 2 2 1

Gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas, atnaujinant 

medicininę ir (ar) kompiuterinę įrangą Švenčionių rajono 

gydymosi įstaigose, kurių  savininkė/dalininkė yra 

valstybė ar savivaldybė 

1 7 SB(KT) TP 20000,00 0,00 0,00

20000,00 0,00 0,00

SB(KT) 30000,00 0,00 0,00

SAM 0,00 0,00 0,00

30000,00 0,00 0,00

50000,00 0,00 0,00

4 2 3 1
Sveikatos priemonių rėmimas įgyvendinant Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiąją programą
1 7 SB (AA) TP 19000,00 0,00 0,00

19000,00 0,00 0,00

4 2 3 2

Sveikos gyvensenos plėtra bei sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse  stiprinimas,  

visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje 

vykdymas

5 7 SB (VB) TP 159400,00 0,00 0,00

159400,00 0,00 0,00

SB (PTP) 3000,00 0,00 0,00

BL 700,00 0,00 0,00

3700,00 0,00 0,00

ES 300,00 0,00 0,00

SB (KT) 300,00 0,00 0,00

ES (VB) 100,00 0,00 0,00

700,00 0,00 0,00

182800,00 0,00 0,00

5 7

2.3. Uždavinys: Plėtoti visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, ugdant gyventojų sąmoningą rūpestį savo sveikata

34 2 3

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

2 3

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims Švenčionių rajone

5 7

2

Iš viso uždaviniui:

Iš viso uždaviniui:

TP

Iš viso priemonei:

Privalomieji sveikatos mokymai

Iš viso priemonei:

4

TP44

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

2

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės 

gerinimas skatinant trūkstamų asmens sveikatos 

priežiūros specialistų pritraukimą

1 72 TP

2.2. Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, palankumą ir pasiekiamumą



4 2 4 1
Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo 

bei ankstyvosios savižudybių atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemos plėtra

5 7 SB(VB) TP 43400,00 0,00 0,00

43400,00 0,00 0,00

ES 30000,00 0,00 0,00

SB (KT) 7500,00 0,00 0,00

37500,00 0,00 0,00

80900,00 0,00 0,00

323700,00 0,00 0,00

14451180,00 7082456,00 7103056,00

SB (KT) 3809200,0 70000,0 70000,0

SL 0,0 0,0 0,0

ES 376940,0 0,0 0,0

BL 302500,0 0,0 0,0

SB (PTP) 283000,0 0,0 0,0

SB (VB) 1451800,0 769360,0 789960,0

VBT 362840,0 0,0 0,0

VB 7729600,0 6243096,0 6243096,0

SB (AA) 19000,0 0,0 0,0

ES (VB) 100,0 0,0 0,0

VIPA 116200,0 0,0 0,0
14451180,0 7082456,0 7103056,0

F
in

an
sa

v
im

o
 š

al
ti

n
ia

i

Savivaldybės biudžetas

Paskolos

Europos Sąjungos (paramos) lėšos

Biudžeto likutis

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą

Dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 

Viešųjų investicijų plėtros agentūros lėšos

Kitos tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams

Valstybės biudžetas

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams vykdyti

Iš viso programai:

4 2 4 2

Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei 

paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono 

ugdymo įstaigose

1 7 TP

2.4. Uždavinys: Gerinti gyventojų psichinę sveikatą ir paslaugų prieinamumą

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:



2023 metais 2024 metais 2025 metais

4.1.1.1.

Ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos 

asmens namuose, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 

namuose ir pagalbos į namus paslaugų, teikiamų ne 

savivaldybės pavaldumo socialinių  paslaugų įstaigų, 

finansavimas

P-4-1-1-1(1)
Socialines paslaugas gavusių suaugusių 

asmenų, skaičius
50 40 40

4.1.1.1.

Ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos 

asmens namuose, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 

namuose ir pagalbos į namus paslaugų, teikiamų ne 

savivaldybės pavaldumo socialinių  paslaugų įstaigų, 

finansavimas

P-4-1-1-1(2) Socialines paslaugas gavusių vaikų, skaičius 1 1 1

4.1.1.2.
Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro veiklos 

organizavimas ir teikiamų paslaugų užtikrinimas
P-4-1-1-2 Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 1450 1460 1470

4.1.1.3.
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų, 

teikiamų vaikų dienos centruose, finansavimas
P-4-1-1-3(1)

Vaikų, gavusių vaikų dienos socialinės 

priežiūros paslaugas, skaičius
265

4.1.1.3.
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų, 

teikiamų vaikų dienos centruose, finansavimas
P-4-1-1-3(2) Finansavimą gavusių įstaigų skaičius 9

4.1.1.4.
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Švenčionių 

rajone
P-4-1-1-4

Kompleksines paslaugas šeimai gavusių 

asmenų (šeimų) skaičius
720

4.1.1.5.
Asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti 

kasdieninius sprendimus vertinimas ir išvadų pateikimas 
P-4-1-1-5

Neveiksnių asmenų, kuriems peržiūrėta būklė 

ir priimti sprendimai dėl tikslingumo kreiptis į 

teismą skaičius

235

4.1.1.6.
Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

teikimo nukentėjusiems asmenims programa
P-4-1-1-6 Įgyvendintų programų skaičius 1 1 1

4.1.1.7. Asmeninės pagalbos neįgaliesiems finansavimas P-4-1-1-7
Asmenų, gavusių asmeninės pagalbos 

paslaugą, skaičius
10

4.1.1.8. Socialinių pslaugų pirkimas P-4-1-1-8(1)
Asmenų, gavusių specialaus transporto 

paslaugą, skaičius 
200

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS  PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Rodiklio kodas Rodiklio pavadinimas
Stebėsenos rodiklių reikšmės



4.1.1.8. Socialinių paslaugų pirkimas P-4-1-1-8(2)
Asmenų, gavusių socialinio taksi paslaugą, 

skaičius
230

4.1.2.1. Socialinės paramos mokiniams administravimas P-4-1-2-1(1)
Mokinių, kuriems skirtas nemokamas 

maitinimas, skaičius
800 800 750

4.1.2.1. Socialinės paramos mokiniams administravimas P-4-1-2-1(2)
Mokinių, kuriems skirti mokinio reikmenys, 

skaičius 
530 515 505

4.1.2.2. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas P-4-1-2-2(1)
Vidutinis asmenų, kuriems skirta socialinė 

pašalpa,  skaičius
510 510 510

4.1.2.2. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas P-4-1-2-2(2)

Vidutinis asmenų, kuriems skirta būsto 

šildymo išlaidų ir išlaidų karštam bei šaltam 

vandeniui, šildymo kompensacija kitomis kuro 

rūšimis, skaičius

2950 1840 1840

4.1.2.2. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas P-4-1-2-2(3)
Vidutinis asmenų, kuriems suteikta teisė į 

kredito ir palūkanų apmokėjimą, skaičius
200 150 150

4.1.2.2. Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas P-4-1-2-2(4)

Vidutinis asmenų, kuriems skirta laidojimo 

pašalpa ir parama užsienyje mirusių (žuvusių) 

Lietuvos Respublikos piliečių palaikams 

parvežti į Lietuvos Respubliką, skaičius

523 513 513

4.1.2.3. Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas P-4-1-2-3
Vidutinis gavėjų, kuriems skirtos tikslinės 

kompensacijos, skaičius
1545 1545 1545

4.1.2.4. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas P-4-1-2-4 Vaikų, kuriems skirtos išmokos, skaičius 3920 3910 3900

4.1.2.5.
Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų 

skyrimas ir mokėjimas
P-4-1-2-5

Asmenų,  kuriems skirta vienkartinė, tikslinė, 

sąlyginė ir periodinė pašalpa, skaičius
200 150 150

4.1.2.6.

Švenčionių rajono teritorijoje žuvusiųjų ir mirusiųjų 

žmonių palaikų pervežimo į teismo medicinos ekspertizių 

ir tyrimų įstaigas bei kitas paskirties vietas paslaugos 

teikimas

P-4-1-2-6

Žuvusiųjų ir mirusiųjų žmonių palaikų, 

pervežtų į teismo medicinos ekspertizių ir 

tyrimų įstaigas bei kitos paskirties vietas 

asmenų skaičius

50 50 50

4.1.2.7.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių 

dalies kompensavimas
P-4-1-2-7 Išnuomotų būstų skaičius 2 2 2



4.1.2.8.
Socialinio būsto fonto plėtra Švenčionių rajono 

savivaldybėje
P-4-1-2-8 Įsigytų socialinių būstų skaičius 3

4.1.2.9.

Investicijų tenkančių socialiniams būstams 

dalyvaujantiems daugiabučių namų atnaujinime 

(modernizavimo) programoje

P-4-1-2-9 Butų skaičius 20 20 20

4.1.2.10.
Socialinių būstų įsigijimas Švenčionių rajono 

savivaldybėje
P-4-1-2-10 Įsigytų socialinių būstų skaičius 2

4.1.2.11.
Savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų 

(socialinio būsto) eunamasis remontas
P-4-1-2-11

Remontuotų gyvenamųjų patalpų (socialinių 

būstų) skaičius
20

4.1.2.12. Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems P-4-1-2-12
Neįgaliesiems pritaikytų būstų ir aplinkos 

skaičius
5

4.1.2.13.
Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje, finansavimas
P-4-1-2-13(1)

Asmenų, gavusių socialinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, 

skaičius

73

4.1.2.13.
Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje, finansavimas
P-4-1-2-13(2) Finansavimą gavusių įstaigų skaičius 3

4.1.2.14. Kompensacijos už keleivių vežimą P-4-1-2-14(1)
Vidutinis pavežamų mokinių skaičius per 

metus
450 450 450

4.1.2.14. Kompensacijos už keleivių vežimą P-4-1-2-14(2)
Kitų kategorijų keleivių, gaunančių 

kompensaciją, kelionių skaičius (tūkst.)
40 40 40

4.1.2.15.
Humanitarinės pagalbos teikimas ir vystomojo 

bendradarbiavimo įgyvendinimas
P-4-1-2-15 Humanitarinės pagalbos priemonių skaičius 20

4.1.2.16.

Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių veiksmų Ukrainoje skyrimas ir mokėjimas

P-4-1-2-16

Vidutinis gavėjų, kuriems skirtos  

kompensacijos už būsto suteikimą 

užsieniečiams, skaičius

40

4.1.2.17.

Vienkartinės išmokos įsikurti ir mėnesinės 

kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti 

laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems 

užsieniečiams skyrimas ir mokėjimas

P-4-1-2-17

Vidutinis gavėjų, kuriems skirtos vienkartinės 

išmokos įsikurti ir mėnesinės kompensacijos 

vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms 

apmokėti laikinąją apsaugą Lietuvos 

Respublikoje gavusiems užsieniečiams, 

skaičius

15

4.1.3.1. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška ir rengimas P-4-1-3-1 Parengtų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių skaičius 5



4.1.3.2.

Pagalbos pinigų ir vienkartinių išmokų  šeimoms, 

globojančioms (rūpinančioms), prižiūrinčioms likusius be 

tėvų globos vaikus, skyrimas ir mokėjimas

P-4-1-3-2(1)

Globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų, 

gaunančių pagalbos pinigus ir vienkartines 

išmokas,  skaičius 

13

4.1.3.2.

Pagalbos pinigų ir vienkartinių išmokų  šeimoms, 

globojančioms (rūpinančioms), prižiūrinčioms likusius be 

tėvų globos vaikus, skyrimas ir mokėjimas

P-4-1-3-2(2)

Vaikų, globojamų (rūpinamų), prižiūrimų 

globėjų (rūpintojų) ir budinčių  globotojų 

šeimose, skaičius

25

4.1.3.3.
Budinčių globotojų, prižiūrinčių likusius be tėvų globos 

vaikus šeimoje, finansavimas
P-4-1-3-3(1) Budinčių globotojų, skaičius 4

4.1.3.3.
Budinčių globotojų, prižiūrinčių likusius be tėvų globos 

vaikus šeimoje, finansavimas
P-4-1-3-3(2)

Globos centre budinčių globotojų šeimose 

prižiūrimų vaikų skaičius
6

4.1.3.4.

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra

P-4-1-3-4(1) Sukurtų darbo vietų skaičius, asm. 3

4.1.3.4.

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra

P-4-1-3-4(2) Paslaugų gavėjų skaičius, asm. 80

4.1.3.5.
Nelydimų nepilnamečių užsieniečių ar likusių be tėvų 

globos vaikų institucinėje globoje, finansavimas
P-4-1-3-5

Nelydimų nepilnamečių užsieniečių ar likusių 

be tėvų globos vaikų skaičius
5

4.1.4.1.
Dienos centro suaugusiems asmenims su negalia 

Pabradės mieste įkurimas
P-4-1-4-1

Įkurtų suaugusiųjų asmenų su negalia  dienos 

centrų skaičius 
1

4.1.4.2.
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos 

centrų tinklo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje
P-4-1-4-2

Įkurtų bendruomeninių vaikų globos namų 

skaičius, įgyvendinant projektą
1

4.1.4.3.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo 

asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, 

paslaugų dienos centre/socialinėse dirbtuvėse, 

finansavimas

P-4-1-4-3 Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius 10

4.2.1.1.
Švenčionių rajono centrinės ligoninės pastato 

rekonstravimas
P-4-2-1-1 Rekonstruotų pastatų skaičius 1

4.2.1.2. Renovuoti kaimo medicinos punktus P-4-2-1-2 Rekonstruotų medicinos punktų skaičius 2

4.2.1.3.
PSPC Švenčionėlių ir Pabradės padalinių 

modernizavimas
P-4-2-1-3 Modernizuotų PSPC padalinių skaičius 1

4.2.1.4.

Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas, bei e-

sveikatos priemonių plėtra  asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančiose įstaigose

P-4-2-1-4
Įdiegtų ir patobulintų informacinių 

technologijų, e-sveikatos priemonių, skaičius
2



4.2.2.1.

Gyventojų aptarnavimo sąlygų gerinimas, atnaujinant 

medicininę ir (ar) kompiuterinę įrangą Švenčionių rajono 

gydymosi įstaigose, kurių  savininkė/dalininkė yra 

valstybė ar savivaldybė 

P-4-2-2-1
Įsigytos medicininės ir (ar) kompiuterinės 

įrangos skaičius
6

4.2.2.2.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės 

gerinimas skatinant trūkstamų asmens sveikatos 

priežiūros specialistų pritraukimą

P-4-2-2-2

Naujai pritrauktų asmens sveikatos priežiūros 

specialistų skaičius (specialisto išlaikymas, 

transporto ir komunalinių išlaidų 

kompensavimas)

2

4.2.3.1.
Sveikatos priemonių rėmimas įgyvendinant Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiąją programą
P-4-2-3-1

Programos lėšomis finansuotų projektų 

skaičius
10

4.2.3.2.
Sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse  stiprinimas 

bei  visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėje
P-4-2-3-2(1) Veikloje dalyvavusių asmenų skaičius 2300

4.2.3.2.
Sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse  stiprinimas 

bei  visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėje
P-4-2-3-2(2)

Parengta visuomenės sveikatos stebėsenos 

ataskaita
1

4.2.3.2.
Sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse  stiprinimas 

bei  visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėje
P-4-2-3-2(3) Atliktų tyrimų, skaičius 1

4.2.3.3. Privalomieji sveikatos mokymai P-4-2-3-4
Išduotų sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimų skaičius
120

4.2.3.4.

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims Švenčionių rajone

P-4-2-3-5(1)
Tuberkulioze sergančių asmenų, apsilankiusių 

(dots) kabinete, skaičius
12

4.2.3.4.

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims Švenčionių rajone

P-4-2-3-5(2)

Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso 

(DOTS) paslaugas teikiančio kabineto 

išlaikymas (specialisto išlaikymas, transporto 

išlaidų kompensavimas)

1

4.2.4.1.

Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo 

bei ankstyvosios savižudybių atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemos plėtra

P-4-2-4-1
Įgyvendintų savižudybių prevencijos 

priemonių skaičius
5

4.2.4.2.

Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei 

paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono 

ugdymo įstaigose

P-4-2-4-2

Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų 

sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos 

paslaugos vaikams, skaičius

11
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Finansavimo 

šaltinis

Planavimo 

būdas

2023-ųjų metų 

asignavimai

Numatomi 2024-iųjų 

asignavimai

Numatomi 2025-

ųjų asignavimai

SB(AA) 38 000,00 24 050,00 24 050,00

BL 0,00 0,00 0,00

SB (KT) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

48 000,00 34 050,00 34 050,00

5 1 1 2
Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos 

atkūrimo priemonių finansavimas
1.9 05 SB(AA) TP 7 000,00 5 000,00 5 000,00

7 000,00 5 000,00 5 000,00

SB(AA) 20 300,00 24 000,00 24 000,00

SB (VB) 0,00

SB (KT) 23 000,00 25 000,00 25 000,00

43 300,00 49 000,00 49 000,00

2023 - 2025 METŲ ŽALIOJO KURSO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

1.1. uždavinys: Mažinti aplinkos užterštumą, didinti kraštovaizdžio patrauklumą

3 PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI SAVIVALDYBĖ

1 Tikslas: Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas

5 programa: Žaliojo kurso programa

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, 

būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdynų 

veisimo ir inventorizavimo priemonių 

finansavimas

1115 TP

TP5 1 1 3

1.9, 1.24

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos 

priemonių finansavimas
1.9 05

Iš viso priemonei:

05

Švenčionių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų strateginio 

veiklos plano

5 priedas



5 1 1 4
Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

miškui prevencinių priemonių finansavimas 
1.9 05 SB(AA) TP 30 200,00 40 000,00 40 000,00

30 200,00 40 000,00 40 000,00

SB(KT) 50 000,00 25 000,00 25 000,00

SB (VB) 35 000,00 20 000,00 20 000,00

85 000,00 45 000,00 45 000,00

213 500,00 173 050,00 173 050,00

5 1 2 1
Organizuoti bešeimininkių atliekų tame 

tarpe pavojingų atliekų tvarkymą
1.9 05 SB(AA) TP 30000,00 20000,00 25000,00

30000,00 20000,00 25000,00

5 1 2 2
Tekstilės atliekų surinkimo surinkimas ir 

atliekų sutvarkymas 
1.9 05 SB(KT) TP 25000,00 30000,00 30000,00

25000,00 30000,00 30000,00

SB(KT) 25000,00 24700,00 0,00

SB (VB) 45000,00 0,00

70000,00 24700,00 0,00

SB (KT) 679100,00 605000,00 610000,00

BL 114300,00 0,00 0,00

793400,00 605000,00 610000,00

5 1 2 5

Vilniaus apskrities komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra (MBA) įrenginių 

statyba 

1, 1.9 05 SB(KT) TP 48200,00 24100,00 24100,00

48200,00 24100,00 24100,00

5 1 2 6

Informacinės komunalinių atliekų surinkimo 

monitoringo ir atsiskaitymų valdymo 

sistemos įdiegimas

1.9 05 SB(KT) TP 50000,00 0,00 100000,00

50000,00 0,00 100000,00

5 1 2

1 TP

TP051.9

Švenčionių rajono savivaldybės namų 

ūkiuose susidariusių asbesto atliekų 

tvarkymas

3

1.2. uždavinys: Gerinti atliekų tvarkymo sistemą, skatinti gyventojų aplinkosauginį švietimą

Vandens transporto priemonių nuleidimo 

vietų įrengimas Švenčionių rajono 

savivaldybėje

5 1 081.9

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

5

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

TP
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų 

turėtojų ir atliekų sutvarkymas

1.9,

1.10, 1.15-

1.25

054215

Iš viso priemonei:



SB(KT) 272700,00 0,00 0,00

ES 298400,00 0,00 0,00

VIPA 17000,00 0,00 0,00

588100,00 0,00 0,00

SB(AA) 0,00 5500,00 3000,00

SB (VB) 3300,00 7700,00 0,00

3300,00 13200,00 3000,00

SB(KT) 0,00 347270,00 0,00

SB (VB) 0,00 173635,00 0,00

0,00 520905,00 0,00

5 1 2 10
Švenčionių rajono savivaldybės atliekų 

prevencijos ir tvarkymo plano parengimas
1.9 SB(AA) TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5 1 2 11 Ekologinis švietimas 1.9 05 SB(AA) TP 1500,00 3000,00 3000,00

1500,00 3000,00 3000,00

1609500,00 1240905,00 795100,00

5 1 3 1

Beglobių gyvūnų gaudymas, gydymas, 

karantinavimas, eutanazija ir utilizavimas, 

gyventojų švietimas gyvūnų (šunų, kačių) 

priežiūros klausimais

1.9 06 SB(KT) TP 5000,00 10000,00 10000,00

5000,00 10000,00 10000,00

5000,00 10000,00 10000,00

1828000,00 1423955,00 978150,00

05

Individualių antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių įsigijimas Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

051.95 TP

TP1.9

Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti 

neįmanoma arba kuris neegzistuoja, 

tvarkymas Švenčionių rajono savivaldybėje 

1 2 8

5 1 2 9

Iš viso tikslui:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

1. 3 uždavinys: Užtikrinti gyvūnų gerovę ir apsaugą

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

TP

Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių

įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių

konteinerinėms aikštelėms įsigijimas 

Švenčionių rajono savivaldybėje

1, 1.9 057215



5 2 1 1
Skatinti savivaldybės teritorijoje esančių 

daugiabučių namų ir kvartalų atnaujinimą
1.14 06 SB (KT) TP 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0

SL 682300,0 700000,0 0,0

SB (KT) 68200,0

750500,0 700000,0 0,0

750500,0 700000,0 0,0

750500,0 700000,0 0,0

2578500,0 2123955,0 978150,0

SB (KT) 1256200,0 1101070,0 834100,0

ES 298400,0 0,0 0,0

BL 114300,0 0,0 0,0

VBT 83300,0 201335,0 20000,0

SB (AA) 127000,0 121550,0 124050,0

VIPA 17000,0 0,0 0,0

SL 682300,0 700000,0 0,0

2578500,0 2123955,0 978150,0

F
in

an
sa

v
im

o
 š

al
ti

n
ia

i

Savivaldybės biudžetas

Europos Sąjungos (paramos) lėšos

Biudžeto likutis

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 

Viešųjų investicijų plėtros agentūros lėšos

Kitos tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso priemonei:

Paskolos

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos pastatų modernizavimas, 

siekiant pastatų energinio efektyvumo

1.14 062125 TP

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

2.1. Uždavinys: Mažinti energijos suvartojimą pastatų šildymui

2 Tikslas: Tvaraus išteklių naudojimo užtikrinimas



2023 metais 2024 metais 2025 metais

P-5-1-1-1 (1)
Atnaujintos Švenčionių rajono savivaldybės 

želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, vnt.
0

P-5-1-1-1 (2) Naujų želdinių įsigijimas (viešoms erdvėms), vnt. 10000 10000 10000

P-5-1-1-1 (3) Pavojų keliančių medžių šalinimas, vnt. 60 60 60

5.1.1.2.
Aplinkos monitoringo, prevencinių, aplinkos 

atkūrimo priemonių finansavimas
P-5-1-1-2

Įgyvendinamų aplinkos monitoringo programų,  

skaičius
1 1 1

P-5-1-1-3 (1)

Finansuotų rekreacinių zonų, gamtos paveldo 

objektų priežiūros ir tvarkymo darbų skaičius, 

vnt.

3 3 3

P-5-1-1-3 (2)
Teritorijų, kuriose naikintas sosnovskio barštis, 

plotas, ha
55,22 55,22 55,22

5.1.1.4.
Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

miškui prevencinių priemonių finansavimas 
P-5-1-1-4 Prašymų, kuriems skirtas finansavimas, skaičius 3 3 3

5.1.1.5.
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų 

įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje
P-5-1-1-5

Įrengtų vandens transporto priemonių nuleidimo 

vietų skaičius, vnt.
2

5.1.2.1.
Organizuoti bešeimininkių atliekų tame tarpe 

pavojingų atliekų tvarkymą
P-5-1-2-1 Sutvarkytų bešeimininkių atliekų kiekis, t 130 130 130

5.1.2.2.
Tekstilės atliekų surinkimo surinkimas ir atliekų

sutvarkymas 
P-5-1-2-2 Sutvarkytų tekstilės atliekų kiekis, t 40 40 40

5.1.2.3.
 Švenčionių rajono savivaldybės namų ūkiuose 

susidariusių asbesto atliekų tvarkymas
P-5-1-2-3

Iš namų ūkių surinktų ir sutvarkytų asbesto 

atliekų kiekis, t
20

5.1.2.4.
Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų 

ir atliekų sutvarkymas
P-5-1-2-4

Surinktų ir sutvarkytų mišrių komunalinių atliekų 

kiekis, t
7000 6900 6800

5.1.2.5.
Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra (MBA) įrenginių statyba 
P-5-1-2-5

UAB "VAATC" įstatinio kapitalo didinimo 

papildomi įnašai, Eur 
48157 24100 24100

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės

stebėsenos, želdynų kūrimo, želdynų veisimo ir

inventorizavimo priemonių finansavimas

5.1.1.1

5.1.1.3.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių 

finansavimas

ŽALIOJO KURSO PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Rodiklio pavadinimas
Stebėsenos rodiklių reikšmės

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Rodiklio kodas



5.1.2.6.

Informacinės komunalinių atliekų surinkimo 

monitoringo ir atsiskaitymų valdymo sistemos

įdiegimas

P-5-1-2-6 Įdiegtų sistemų skaičius, vnt. 1

P-5-1-2-7 (1) Naujų konteinerių skaičius, vnt. 34

P-5-1-2-7 (2)
Naujų kompostavimo dėžių individualioms 

valdoms skaičius, vnt.
3000

5.1.2.8.

Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti 

neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

P-5-1-2-8
Sutvarkytų bešeimininkių naudotų padangų 

atliekų kiekis, t
100

5.1.2.9.

Individualių antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių įsigijimas Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

P-5-1-2-9
Naujų individualių antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių skaičius, kompl.
7000

5.1.2.10.
Švenčionių rajono savivaldybės atliekų 

prevencijos ir tvarkymo plano parengimas
P-5-1-2-10

Parengtas atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, 

vnt.
1

5.1.2.11. Ekologinis švietimas P-5-1-2-11
Parengtų straipsnių savivaldybės

tinklapyje, vietinėje spaudoje skaičius, vnt.
2 2 2

P-5-1-3-1 (1)
Atnaujintų gyvūnų laikymo gyvenamosiose 

vietovėse taisyklių skaičius, vnt.
1

P-5-1-3-1 (2)
Organizuotų bešeimininkių gyvūnų augintinių 

skaičiaus mažinimo veiklų skaičius, vnt.
1 1 1

P-5-1-3-1 (3)

Parengtų straipsnių savivaldybės tinklapyje, 

vietinėje spaudoje

skaičius, vnt.

2 2 2

P-5-2-1-1 (1) Perimtų skolų dalis (proc.) 100 100 100

P-5-2-1-1 (2)

Parengta investicijų projektų savivaldybės 

teritorijoje esančių daugiabučių namų 

modernizavimui, vnt

14

5.2.1.2.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

pastatų modernizavimas, siekiant pastatų energinio 

efektyvumo

P-5-2-1-2 Atnaujintų (modernizuotų) pastatų skaičius, vnt 2 1 1

Skatinti savivaldybės teritorijoje esančių 

daugiabučių namų ir kvartalų atnaujinimą
5.2.1.1.

Beglobių gyvūnų gaudymas, gydymas, 

karantinavimas, eutanazija ir utilizavimas. 

Gyventojų švietimas gyvūnų (šunų, kačių) 

priežiūros klausimais

5.1.3.1.

5.1.2.7.

Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių 

įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių 

konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių 

rajono savivaldybėje 
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Finansavimo 

šaltinis

Planavimo 

būdas

2023-ųjų metų 

asignavimai

Numatomi 2024-

iųjų asignavimai

Numatomi 2025-

ųjų asignavimai

6 1 1 1

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, teisinė

registracija

1.10 04 SB (KT) TP 20000,00 20000,00 20000,00

20000,00 20000,00 20000,00

6 1 1 2
Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto

viešųjų paslaugų įsipareigojimus, dengimas
1.10 04 SB (KT) TP 400000,00 400000,00 400000,00

400000,00 400000,00 400000,00

SB (KT)   3794200,00 2900000,00 3000000,00

SB (PTP) 17300,00 17300,00 17300,00

BL 291800,00

SB (VB) 26200,00 23400,00 23400,00

VBT 4200,00

4133700,00 2940700,00 3040700,00

1 01

Organizuoti savivaldybės administracijos veiklą,

įgyvendinant administracinės naštos, lygių galimybių bei

korupcijos prevencijos priemones, stiprinti darbuotojų

kompetencijas

3116 TP

Švenčionių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų 

strateginio veiklos plano

6 priedas

Iš viso priemonei:

2023 - 2025 METŲ SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

4 PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ

1 Tikslas: VIETOS SAVIVALDOS STIPRINIMAS

6 Programa: Savivaldybės valdymo programa

1.1. Uždavinys: Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:



6 1 1 4
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo sąlygų

užtikrinimas
2 01 SB (KT) TP 119300,00 115400,00 115400,00

119300,00 115400,00 115400,00

6 1 1 5 Savivaldybės tarybos darbo organizavimas 1 01 SB (KT) TP 392200,00 414000,00 414000,00

392200,00 414000,00 414000,00

6 1 1 6 Archyvinių dokumentų tvarkymo užtikrinimas 1.7 01 SB (VB) TP 26700,00 26000,00 26000,00

26700,00 26000,00 26000,00

6 1 1 7 Civilinės būklės aktų registravimo užtikrinimas 1.5 01 SB (VB) TP 25500,00 23800,00 23800,00

25500,00 23800,00 23800,00

6 1 1 8 Duomenų teikimas valstybės registrui 1.3 01 SB (VB) TP 400,00 400,00 400,00

400,00 400,00 400,00

6 1 1 9 Gyvenamosios vietos deklaravimas 1.15-1.25 01 SB (VB) TP 2400,00 3400,00 3400,00

2400,00 3400,00 3400,00

6 1 1 10
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas

valstybės registrui
1.15-1.25 01 SB (VB) TP 400,00 400,00 400,00

400,00 400,00 400,00

6 1 1 11 Jaunimo teisių apsauga 1.1 01 SB (VB) TP 20500,00 20000,00 20000,00

20500,00 20000,00 20000,00

6 1 1 12 Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumo kontrolė 1.5 01 SB (VB) TP 8000,00 8500,00 8500,00

8000,00 8500,00 8500,00

6 1 1 13
Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas,

naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise
1.10 01 SB (VB) TP 600,00 600,00 600,00

600,00 600,00 600,00

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:



6 1 1 14 Pirminė teisinė pagalba 1.5 01 SB (VB) TP 1300,00 1400,00 1400,00

1300,00 1400,00 1400,00

6 1 1 15 Administracijos direktoriaus rezervas 1.6 01 SB (KT) TP 5800,00 5800,00 5800,00

5800,00 5800,00 5800,00

6 1 1 16
Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir

fiziniams asmenims, taikymas
1, 1.7 01 TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 1 1 17
Rengti ir atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės

strateginio planavimo dokumentus
1.8 01 TP 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SB (KT) 30000,00 46000,00 47000,00

SV (VB) 12772,00 14400,00 14400,00

BL 48900,00

91672,00 60400,00 61400,00

6 1 1 19 Vykdyti savivaldybės finansinius įsipareigojimus 1.6 01 SB (KT) TP 1191100,00 1000000,00 1000000,00

1191100,00 1000000,00 1000000,00

6 1 1 20
Subsidijuoti teikiamos UAB Švenčionių švara šilumos

kainos skirtumą
1.10 04 SB (KT) TP 20000,00 0,00 0,00

20000,00 0,00 0,00

6 1 1 21
Nuostolių, patirtų vykdant paslaugų įsipareigojimus,

dengimas
1.10 04 SB (KT) TP 200000,00

200000,00

6659572,00 5040800,00 5141800,00

6659572,00 5040800,00 5141800,00

SB (KT) 5000,00 5000,00 5000,00

SB (VB) 423000,00 405000,00 405000,00

428000,00 410000,00 410000,00

Iš viso priemonei:

2.1 .Uždavinys Užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą

Prioritetas SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI VISUOMENĖ

Užtikrinti savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos

veiklą 
4

Iš viso tikslui:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

6 2 1

18116 TP011.13

Rengti ir (arba) atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės

teritorijų planavimo dokumentus, vykdyti architektūros

skyriaus paskirtas funkcijas

Iš viso priemonei:

03

2 Tikslas VIEŠOJO SAUGUMO DIDINIMAS

TP1

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:



6 2 1 2 Stiprinti viešąją tvarką ir eismo saugumą 1; 1.7 03 SB (KT) TP 19000,00 14400,00 14400,00

19000,00 14400,00 14400,00

6 2 1 3 Vykdyti mobilizacijos administravimą 1.1. 02 SB (VB) TP 40900,00 154000,00 154000,00

40900,00 154000,00 154000,00

6 2 1 4 Organizuoti civilinę saugą 1.1 02 SB (VB) TP 49500,00 45000,00 45000,00

49500,00 45000,00 45000,00

537400,00 623400,00 623400,00

537400,00 623400,00 623400,00

7196972,00 5664200,00 5765200,00

SB (KT) 6196600,0 4920600,0 5021600,0

BL 340700,0 0,0 0,0

SB (PTP) 17300,0 17300,0 17300,0

SB (VB) 638172,0 726300,0 726300,0

VBT 4200,0

7196972,0 5664200,0 5765200,0

Kitos tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:
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i Savivaldybės biudžetas

Biudžeto likutis

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą

Dotacija (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:



2023 metais 2024 metais 2025 metais

P-6.1.1.1 (1) Atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius 10 10 10

P-6.1.1.1 (2) Inventorizuotų pastatų ir inžinerinių statinių skaičius 20 20 20

6.1.1.2

Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių 

transporto viešųjų paslaugų 

įsipareigojimus, dengimas

P-6.1.1.2 
Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo

maršrutų skaičius
12 12 12

P-6.1.1.3 (1)
Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų

užimtumas proc. 
93 95 95

P-6.1.1.3 (2)

Mokymuose dalyvavusių Švenčionių rajono

savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų

dalis, proc.

72 70 70

P-6.1.1.3 (3)
Atnaujintos/naujai įsigytos įrangos dalis nuo visos

įrangos, proc.
13 20 20

P-6.1.1.3 (4)
Prašymų, pateiktų elektroninėmis priemonėmis,

didėjimas  palyginus su praeitais metais (proc.)
5 5 5

P-6.1.1.3 (5)
Įgyvendintų korupcijos prevencijos priemonių

skaičius per metus, vnt
3 5   5

P-6.1.1.3 (6)

Parengtos ir Teisės aktų informacinėje sistemoje

paskelbtos Antikorupcinio vertinimo pažymos

(proc.)

8 8 8

P-6.1.1.3 (7)
Savivaldybės administracijos darbuotojų dalis,

dalyvavusi lygių galimybių mokymuose, proc.
10 10 10

P-6.1.1.4 (1)
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos etatų

skaičius
3 3 3

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Rodiklio pavadinimasPriemonės kodas Priemonės pavadinimas Rodiklio kodas

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos

darbo sąlygų užtikrinimas
6.1.1.4

Stebėsenos rodiklių reikšmės

Organizuoti savivaldybės administracijos 

veiklą, įgyvendinant administracinės 

naštos, lygių galimybių bei korupcijos 

prevencijos priemones, stiprinti darbuotojų 

kompetencijas

6.1.1.3

6.1.1.1.

Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio nekilnojamojo turto 

kadastriniai matavimai, teisinė registracija



P-6.1.1.4 (2) Atlikta auditų pagal patvirtintą metų planą (proc.) 100 100 100

P-6.1.1.4 (3)

Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų,

viešojo sektoriaus subjektams, įgyvendinimo lygis

(proc.)

80 81 83

6.1.1.5 Savivaldybės tarybos darbo organizavimas P-6.1.1.5 Tarybos narių skaičius 25 25 25

6.1.1.6
Archyvinių dokumentų tvarkymo

užtikrinimas
P-6.1.1.6

Saugomų dokumentų pagrindu išduotų raštų ir

pažymų skaičius
240 180 170

6.1.1.7
Civilinės būklės aktų registravimo

užtikrinimas
P-6.1.1.7 Užregistruotų civilinės būklės aktų įrašų skaičius 850 830 800

6.1.1.8 Duomenų teikimas valstybės registrui P-6.1.1.8
Laiku teikiama informacija apie suteiktą Valstybės

pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims (proc.)
100 100 100

6.1.1.9 Gyvenamosios vietos deklaravimas P-6.1.1.9 Funkcijų vykdymas (proc.) 100 100 100

6.1.1.10
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų

teikimas valstybės registrui
P-6.1.1.10

Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms

(valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms,

įsisavinimas (proc.)

100 100 100

P-6.1.1.11 (1)
Parengtas ir patvirtintas Švenčionių rajono jaunimo

problemų sprendimo priemonių planas 
1 1 1

P-6.1.1.11 (2)
Funkcijų vykdymas - jaunimo politikos formavimas

(proc.)
100 100 100

6.1.1.12
Valstybinės kalbos vartojimas ir

taisyklingumo kontrolė
P-6.1.1.12 

Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl valstybinės kalbos

vartojimo ir taisyklingumo, skaičius
20 25  22 

6.1.1.13

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto

valdymas, naudojimas ir disponavimas

patikėjimo teise

P-6.1.1.13 Funkcijų vykdymas (proc.) 100 100 100

6.1.1.14 Pirminė teisinė pagalba P-6.1.1.14 Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejų skaičius 74   90 100 

6.1.1.15 Administracijos direktoriaus rezervas P-6.1.1.15 Suformuotas rezervas 1 1 1

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos

darbo sąlygų užtikrinimas
6.1.1.4

Jaunimo teisių apsauga6.1.1.11



6.1.1.16

Priemonių, mažinančių administracinę

naštą juridiniams ir fiziniams asmenims,

taikymas

P-6.1.1.16

Atliktų gyventojų poreikių ir Švenčionių rajono

savivaldybės lygiu teikiamų viešųjų ir

administracinių paslaugų tyrimų bei apklausų

skaičius, vnt.

1 1 1

P-6.1.1.17 (1) Parengti ir patikslinti strateginiai veiklos planai, vnt. 1 1 1

P-6.1.1.17 (2)

Parengta Švenčionių rajono savivaldybės

administracijos 2022 - 2024 metų strateginio veiklos

plano vykdymo ataskaita už 2022 metus, vnt.

1

P-6.1.1.18 (1)
Parengtų ir (arba) koreguotų bendrųjų, specialiųjų ir

detaliųjų planų skaičius (vnt.)
3 5 5

P-6.1.1.18 (2) Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas, ha 635 700 700

6.1.1.19
Vykdyti savivaldybės finansinius

įsipareigojimus
P-6.1.1.19

Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos)

vykdymo savalaikiškumas (proc.)
100 100 100

6.1.1.20
Subsidijuoti teikiamos UAB Švenčionių

švara šilumos kainos skirtumą
P-6.1.1.20

Finansinių įsipareigojimų (palūkanos ir išlaidos)

vykdymo savalaikiškumas (proc.)
100 100 100

6.1.1.21
Nuostolių, patirtų vykdant paslaugų

įsipareigojimus, dengimas
P-6.1.1.21

Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas

(proc.)
100

P-6.2.1.1 (1) Ugniagesių komandų skaičius 3 3 3

P-6.2.1.1 (2) Priešgaisrinės tarnybos darbuotojų etatų skaičius 28 28 28

6.2.1.2. Stiprinti viešąją tvarką ir eismo saugumą P-6.2.1.2
Prižiūrimų vaizdo stebėjimo sistemų (vaizdo

kamerų) skaičius
12 13 14

6.2.1.3. Vykdyti mobilizacijos administravimą P-6.2.1.3 Parengtų (patikslintų) mobilizacijos planų skaičius 1 1 1

P-6.2.1.4 (1)
Surengtų civilinės saugos mokymų ir pratybų

skaičius
1 1 1

P-6.2.1.4 (2)

Civilinės saugos prevencijos priemonių plano

rengimas ir suplanuotų priemonių įgyvendinimas

(proc.)

82 82 82

Organizuoti civilinę saugą6.2.1.4

Rengti ir atnaujinti Švenčionių rajono

savivaldybės strateginio planavimo

dokumentus

6.1.1.17

Užtikrinti savivaldybės priešgaisrinės

apsaugos tarnybos veiklą 
6.2.1.1.

Rengti ir (arba) atnaujinti Švenčionių

rajono savivaldybės teritorijų planavimo

dokumentus, vykdyti architektūros

skyriaus paskirtas funkcijas

6.1.1.18


